
                                                      З А П И С Н И К БР.11 

 

Од одржаната 11-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 28.06.2022 

година Вторник 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 10-та седница. 

2.Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу  Општина Штип 
,Општина Берово,Општина Виница,Општина Делчево ,Општина Зрновци ,Општина Карбинци 
,Општина Кочани,Општина Македонска Каменица,Општина Пехчево, Општина Пробиштип и 
Општина Чешиново -Облешево . 

3. Нацрт-Одлука  за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка  помеѓу  Општина Штип ,Општина Берово,Општина Виница,Општина Делчево 
,Општина Зрновци ,Општина Карбинци ,Општина Кочани,Општина Македонска 
Каменица,Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево. 

4. Решение за именување на членови на Управниот Одбор  на ЈОУДГ Бисерчиња 
Зрновци. 

5. Решение за именување на членови на Надзорен Одбор  на ЈОУДГ Бисерчиња 
Зрновци. 

6.Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за изградба на 
пристапен пат до земјоделско земјиште ,во атар на село Зрновци место викано ,,Убаво поле,, 
Катастарска  општина Зрновци. 

7. Одлука за приоритет на проектот за изградба на пристапен пат до земјоделско 
земјиште ,во атар на село Зрновци место викано ,,Убаво поле,, Катастарска  општина Зрновци. 

 

8.Обезбедување на средства за изградба на крак за фекална канализација  во село 
Мородвис на улица ,,Трифун Вангелов,,. 

9.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 10-та седница. 

Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по првата точка. 

Од присутните советници никој не се јави за збор и усвојувањето на записникот од 10-та 

седница е ставен на гласање. 

Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА, Записникот од 10-та седница беше усвоен. 

2.Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка  помеѓу  Општина Штип 
,Општина Берово,Општина Виница,Општина Делчево ,Општина Зрновци ,Општина Карбинци 
,Општина Кочани,Општина Македонска Каменица,Општина Пехчево, Општина Пробиштип и 
Општина Чешиново –Облешево . 

Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка. 

Збор зеде Градоначалникот  господинот Борчо Коцев и објасни за каква меѓуопштинска 
соработка станува збор дека тоа е проект што ке оди преку Министерството за локална 
самоуправа и УНДП и го прочита предлогот кој во писмена форма беше доставен до сите 
советници. Г радоначалникот даде и кратко појаснување за придобивките кои ке ги имаат сите 
општини од овој проект а одржувањето на системот ке биде покриено од страна на партнер 
општините по примена на методологија на  плаќање по глава на жител.По излагањето на 
градоначалникот Председателот на советот праша дали некој има нешто да додаде по точката 
за меѓуопштинска соработка и бидејки никој не се јави за збор  точката е ставена на гласање и 
е изгласана со 9 гласа ЗА 

3. Нацрт-Одлука  за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка  помеѓу  Општина Штип ,Општина Берово,Општина Виница,Општина Делчево 
,Општина Зрновци ,Општина Карбинци ,Општина Кочани,Општина Македонска 
Каменица,Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево. 

Претседателот на советот на општина Зрновци г-нот Виктор Анакиев кажа дека точка три е 
поврзана со точка два и затоа веднаш ја става на гласање. 

Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,одлуката е усвоена. 

4. Решение за именување на членови на Управниот Одбор  на ЈОУДГ Бисерчиња 
Зрновци. 



Председателот на советот  даде објаснување по оваа точка и по Одлука за именување 
на членови во Управен одбор на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци од основачот. 

По дадените и изгласани предлози од 10 –та седница на советот а сега требада се   
донесе одлука за сите членови на управиот одбор на ЈОУГДБ и тоа од   основачот, совет на 
родители и вработени во детската установа. 

За членови на управниот одбор на ЈОУГДБ од основачот на установата  се именуваат; 
1.  Зоран Ѓорѓиев 
2. Александра Кокева 
3. Ангелина Савева 

За членови на управниот одбор на ЈОУГДБ од совет на родители се именуваат; 
1.Александра Николова 
2.Билјана Пешева Ристова 
За член на управниот одбор на ЈОУГДБ од вработени на установата се именува; 

1.Анета Петрова 

Одлука за именување на членови во Управен одбор на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци  е 
ставена на гласање и е усвоена со девет гласа ЗА. 

5. Решение за именување на членови на Надзорен Одбор  на ЈОУДГ Бисерчиња 
Зрновци. 

Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петата точка. Од советот 
на општината побара предолог за членови на Надзорен Одбор  на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци. 
За збор се јави советникот Љупчo  Стојов и за членови на Надзорен Одбор  на ЈОУДГ 
Бисерчиња Зрновци ги предложи; Јасмина Ристова, Елена Ристова и Марио Дејанов. Бидејки 
немаше други предлози од страна на советот единствениот предлог е ставен на гласање и 
изгласан со шест гласа ЗА  и три воздржани. 

6.Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата за изградба на 
пристапен пат до земјоделско земјиште ,во атар на село Зрновци место викано ,,Убаво поле,, 
Катастарска  општина Зрновци. 

По читањето на точка шест збор е даден на Градоначалникот господинот Борчо Коцев 
кој кажа дека АФПЗРР дека има распишано јавен повик за уредување  и пристап до 
земјоделско земјиште инвестицијата е до едем милион денари со тоа што општините односно 
институциите кои ке аплицираат по овој повик треба да обезбедат средсва од 18% плаќање на 
ДДВ.Аплицирањето е со целосен проект со ревизија на тој начин се аплицира а вредноста на 
проектот нетреба да ја надминува сумата од еден милион денари. Тоа се средства со кои може 
да се уреди 700 метри полски пат со тампонирање и валирање . На овој начин се уредуваат 
полски патишта кои немаат нагиб бидејки и по еден пороен дожд патот може да биде 
однесен. Со консултации и со КЈП Водна Кула ,, како најпогоден и нај употребуван пат е патот 
во место викано ,,Убаво Поле,, кој го користити комуналното и поради водните премини  преку 
лето имаат потешкотии. Тоа е 350 метри и патот спротивно од овој пат е околу 400 метри и за 
овие два пата веке е нарачан проектот бидејки периодот е доста краток до повикот и се надева 
дека ке се стигне на време.Дел од документацијата која што е потребна за аплицирање е и 



одлуката на советот и градоначалникот. Со прашање до градоначалникот се обрати советникот 
Виктор Новков кој  праша дали на  споменатите водни премини ке се стават ќунци или само ке 
биде танпониран патот.Градоначалникот одговори на поставеното прашање и кажа дека 
доколку премините не бидат опфатени со проектот општината ќе ги уреди со сопствени 
средства за да не дојде до уништување на патот за една сезона.Бидејки повеке никој не се јави 
за збор точката за давање на согласност за намена на инвестицијата за изградба на пристапен 
пат до земјоделско земјиште ,во атар на село Зрновци место викано ,,Убаво поле,, Катастарска  
општина Зрновци е ставена на гласање и изгласана со девет гласа ЗА. 

7. Одлука за приоритет на проектот за изградба на пристапен пат до земјоделско 
земјиште ,во атар на село Зрновци место викано ,,Убаво поле,, Катастарска  општина 
Зрновци. 

Бидејки точка седум е поврзана со точка шест веднаш е ставена на гласање и изгласана со 
девет гласа ЗА. 

8.Обезбедување на средства за изградба на крак за фекална канализација  во село 
Мородвис на улица ,,Трифун Вангелов,,. 

По оваа точка збор зеде градоначалнико господинот Борчо Коцев кој даде објаснување 
за која улица станува збор исто така каза дека тоа не е голем зафат затоа нема потреба од 
проект за истата и мозе да се направи со скромни средства и сопствени работници ке може да 
се реализира ова барање на житете на споменатата улица. Бидејки никој не се јави за збор по 
дадената точка истата беше ставена на гласање. 

Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,одлуката е усвоена. 

9.Разно 

По оваа точка претседателот на советот господинот Виктор Анакиев  кажа дека треба 
да се разгледаат две барања за одобрување на парична помош и тоа за лицето Благој Стојчев 
на кого на претходната седница му недостасувала лекарска документација , сега веке има 
доставено фактура во износ од 2700 денари од Општа Болница Кочани.Второ барање од  
Станка Ангелова од село Видовиште бара да и се одобри парична помош поради неможност 
на покривање на трошоци за лекување.Барањето и медицинската дукументација се пуштени 
до советниците на увид.По разгледување на двете барања донесени се одлуки, 

-Одлука за плаќање на фактурата за Благој Стојчев во износ од 2700 денари 

Одлуката е изгласана со девет гласа ЗА 

-Одлука за еднократна парична помош на лицото Станка Ангелова од село Видовиште во износ 
од 3000 денари 

Одлуката е изгласана со девет гласа ЗА 

По точка разно збор побара советничката Венета Здравкова која сакаше најпрво да ја пофали 
манифестацијата по повот патронот на основното училиште и упати прашање до 
Председателот на советот кој бил организатор на истата и зошто не се поканети дел од 



советниците и биле присутни само како родители на своите деца кои што се школуваат во 
училиштето. Претседателот на советот Виктор Анакиев добил покана од училиштето само 
лично за него ,по што Венета Здравкова рече дека во следна прилика ке го прашаат 
Директорот на училиштето зошто и тие небиле удостоени.Збор зеде Градоначалникот 
господинот Борчо Коцев кој кажа дека сите се удостоени и има покани за целиот совет но 
поради недоволната комуникација и ангажманот што го имал периодов поканите небиле 
доставени.Кон дискусијата се приклучи и Виктор Новков кој е председател на комисијата за 
организирање на манифестации кој кажа дека од претходно искуство се добивало една покана 
до претседателот на советот кој потоа ги информира сите советници. Виктор Новков постави 
прашање до претседателот на советот како мозел да ги извест сите членови на комисијата за 
организирање на манифестации и полагање на цвеќе освен претседателот на таа 
комисија.Целиот пропуст го наоѓа кај Претседателот на советот и мисли дека навистина е 
недолично е тоа сто се има направено и кажа дека небиле поканети ниту на полагање на цвеке 
во Мородвис затоа бара во пракса да влезе изготвување на записници од секоја одржана 
комисијата како што било на почетокот.Претседателот на советот повторно кажа дека тој 
добил покана само за себе и незнаел дека треба да ги извести другите советници. нема 
известено ниту еден советник и на денот на патронатот дошол во општината и бил на 
полагање на цвеќе со советниците кои биле во општината. 

Прашање до Градоначалникот од советничката Емилија Коцева во врска со водоснабдувањето 
во Село Видовиште зошто во одредени места за време на викенд притисокот на водата се 
намалува.Градоначалникот кажа дека е запознаен со проблемот и дека виновниците се знаат 
и се опоменати индиректно но бидејки тие тоа не го сватиле и затоа до истите ке бидат  
поднесени кривични пријави.Кон дискусијата се приклучи и господинот Методи Николов кој 
исто директно  е засегнат од проблемот и надополни дека за неманјето вода во село 
Видовиште  е и направениот пропуст на времето кога е правен водоводот со не поврзување 
линијата која оди до Југотутун треба да биде поврзана со шахтата која се наога на сред село кај 
споменикот така да ке се добијат сврзани садови и водата ке циркулира ,а со преземањето на 
водоводот од страна на Комуналното претпријатие треба и да се наштелуваат сите вентили за 
да притисокот на водата во сите места да биде еднаков. Градоначалникот додаде дека од 
скоро е запознаен и со тој проблем дека секој мозе да има пристап до вентилите и сопираат и 
пуштаат вода на кој како му текне.Затоа Комуналното е задолжено во најкраток временски 
перио да се стават нови капаци и катанци на вентилите со што истите ке бидат заштитени и ке 
биде задолжено лице кое биде задолжено да прави и обиколка на резервоарот. 

Прашање до Градоначалникот од советничката Љубица Цветкова која праша дали е огромен 
дефектот на уличното осветлување од невремето кое  се случи минатата недела.Одговор од 
градоначалникот кој кажа дека поради електично празнење од невремето има дефект на 
трансформаторот кој се наоѓа во кругот на БМФ и дека веке се работи на отклонување на 
дефектот од страна на ЕВН. 

Бидејки веке никој не се јави за збор седницата заврши во 11.30 часот. 

ЗАПИСНИЧАР                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 

Горица Мицова                                                                                  Виктор Анакиев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


