
                        

                                                        ЗАПИСНИК бр.5 
Од одржана 5-та редовна седница на Советот на Општина ЗРНОВЦИ  одржана на ден 
28,01,2022 година петок во просториите на општина Зрновци со почеток  во 10 часот. 

На седницата беа присутни 9 (девет) советници ,Градоначалникот Борчо Коцев и 
раководителот на одделение за правни работи Методи  Николов 

За работа  на 5-та редовна седница Председателот на советот го предложи следниот 
дневен ред; 

                                                             ДНЕВЕН РЕД 

1 . Усвојување на записникот од 4-та седница на Советот на Општина Зрновци 

2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за четврти 
квартал за 2021 година. 

3.Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,Зрновци во учебната 2021/2022 година и проблемите во врска со наставата во 
второто полугодие. 

4.Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ЈОУГД,, Бисерчиња,, 
Зрновци 

5.Информација до Советот на Општина Зрновци за донесен Годишен план за јавни 
набавки. 

6.Правилник за исплата на надомест за новородени деца во Општина Зрновци. 

7.Одлука за изградба на автобуска постројка со димензии 2,5 ширина х 7.30 должина  
х3 метри висина. 

8.Одлука за ослободување од плаќање надомест за користење на салата од страна на 
Џудо клубот. 

9. Одлука за формирање на локален економски совет. 

10.Измена и допуна на Одлуката за одобрување изградба на платформи на река 
Зрновка објавена во Сл.Гласник на Општина Зрновци бр.6 од 20.08.2013година. 

11.Одлука за реновирање на просторијата која се наоѓа во приземјето на општинската 
зграда на која влезот е од улица Илинденска. 

12.Разно. 
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Откако беше прочитан дневниот ред за седницата Преседателот на Советот Виктор 
Анакиев ги извести советниците дека ке има надополнување на дневнио ред со други 
точки по одржана комисии. 

Збор зеде градоначалникот и за  точка  12 предложи;                                           

12.Отстапување на кумунално возило марка IVEKO со број на шасија 
ZCFCA70B005343486 на КЈП,,Водна Кула,,Зрновци 

13.Отстапување на користе на крак на канализација на улица Скопска со технички број 
744/2019. на КЈП,,Водна Кула,,. 

14.Одлука за отпошнување на постапка за отугување на моторно возило автобус во 
неисправна состојба со број на шасија  11964 број на мотор 076291, марка FAP ,тип 
SANOS 115.2 година на производство 1983 година добиен како донација од Град 
Скопје. 

15.Разно. 

Бидејки нема други предлози надополнетиот дневен ред е ставен на гласње.Вкупно 
гласаа 9 советници ЗА со што е усвоен дневниот ред. 

                                                               ТЕК НА СЕДНИЦА 

1.Усвојување на записникот од 4-та седница на советот на општина Зрновци. 

Председателот на советот Виктор Анакиев  отвори дискусија по првата точка. Бидејки 
никој не се јави за збор, точката беше ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 

2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за четврти 
квартал за 2021 година. Председателот на советот  ги извести советниците за 
одржаната седница на Комисија за финансии и буџет  и им го прочита записникот од 
одржаната седница на која е донесена одлука кварталниот извештај да биде усвоен и 
им посочи на советниците  дека доколку некој има да постави прашање  до Ленче 
Илиова.Бидејки никој не се јави за збор Претседателот и даде збор на Ленче Илијова 
која даде кратко објаснување за Кварталниот извештај кој веке им е доставен на 
советниците во писмена форма. По излагањето на Ленче Илиова збор побара 
советникот  Виктор Новков кој праша зошто една фактура стои не платена и по 60дена 
.Одговор доби од Ленче Илиова дека тоа е така бидејки вршителот на услуга нема 
доставено коплетна документација и покрај тоа што бил двапати известен и дека тоа е 
фирма која го одржува уличното осветлување.Бидејки немаше други прашања 
Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за четврти квартал 
за 2021 година беше ставен на гласање и изгласан со 9 гласа ЗА. 
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3. Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,Зрновци во учебната 2021/2022 година и проблемите во врска со наставата во 
второто полугодие.Претседателот на советот  му даде збор на  Директорот на 
оу,,Синиша Стоилов,, кој во кратки црти го презентираше полугодишниот извештај за 
работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,Зрновци во учебната 2021/2022 година и проблемите 
во врска со наставата во второто полугодие кој во писмена форма беше доставен до 
советниците .По излагање на директорот за збор се јави советничката Венета 
Здравкова која постави прашање до Директорот на училиштето  зошто има големо 
отсуство во редовноста на учениците во изминатото полугодие.Директорот даде 
одговор на поставеното прашање  за мерките кои се преземаат во врска со 
изостанувањето на учениците и додаде дека станова збор за троица уценици кои 
доведуваат до толкав број за изостанеци.Градоначалнико постави прашање до 
директорот за новиот концепт на работа во прво и четврто одееление односно  
настава на таблети дали ја отежнува наставата кај децата и каква е реакцијата кај 
родителите, и како сето тоа се одразува на успехот кај учениците споредбено со 
претходната методологија на настава. Директорот кажа дека има проблеми и дека 
имаат некои учебници кои им ги даваат на децата да ги користат дома  бидејки во 
училиштето строго  мора да се работи на таблет,и кажа дека сето тоа ке се одрази на 
успехот на учениците а покасно ке се одрази на здравјето на децата посебно со 
видот.Но секако мора да се работи по програмите.Градоначалникот праша покрај 
нагласените троица ученици дали против некои други ученици има изречено 
петагошки мерки.Директорот пак пофтори дека тоа се тие ученици .Градоначалникот 
праша дали има некои резултати од тоа советување.Бидејки на тоа доби негативен 
одговор дека нема  никакво подобрување од преземаните мерки .Градоначалникот 
предложи Комисијата за обрзование ако има потреба и тој самиот ке се вклучи за 
максимално заложување да влијаат врз нивното однесување и 
обрзование.Градоначалникот праша дали во училиштето има активни спотски клубови  
или секции.Одговор од директорот ; се е запрено поради ситуацијата дека се е 
сведено на минимум.Градоначалникот рече дека бидејки ги имаат сите услови во 
училиштето квалитетен кадар да се направат тимови од сите оденија па да се изберат 
деца кои покажуваат интерес кон одреден спорт да се стимулираат да 
спортуваат.Градоначалникот праша дали фунционира драмска секција во 
училиштето.Директорот одговори потврдно дека тоа функционира во склоп на 
предметот македонски јазик.Градоначалникот се надева дека во најскоро време ке се 
среди ситуацијата и дека ке бидеме гости на прекрасни настани.Бидејки веке никој не 
се јави за збор Председателот полугодичниот извештај на ОУ,,Синиша Стоилов,, го 
стави на гласање и е изгласа со 9 гласа ЗА. 

4. Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ЈОУГД,, 
Бисерчиња,, Зрновци 
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Збор се даде на Директорката на ЈОУГД ,,Бисерчиња,,која во кратки црти го образложи 
полугодишниот извештајот на детската градинка кој електронски е доставен до 
советниците во целос.Претседателот на советот постави прашање до Директорката 
дали има донесено ковид протоколи во градинките.Директорката на тоа одговори 
дека тоа е опфатено во годишната програма на градинката додека ова е само извештај 
за тековното работење.Прашање од Венета Здравкова дали смета дека има потреба за 
вработување на психолог и петагог и сега откако напуштила главната готвачка дали ке 
има вработување на главен готвач или ке се оди со помошник готвач.Директорката 
одговори секако дека се планира но прво треба да се добие согласност а до тогаш ке 
се оди со договор за работа .Во однос на вработувањето на петагог и психолог во 
градинката Директорката кажа дека тековно пак ке се разговара за тоа и дека таа е 
вработена како петагог во градинката и по нејзиното назначување за Директор 
работното место е во мирување.Бидејки повеке никој не се јави за збор 
Полугодишниот извештај на ЈОУГДБ е ставен на глање и е изгласан со 9 гласа ЗА 

5. Информација до Советот на Општина Зрновци за донесен Годишен план за јавни 
набавки. По оваа точка збор зеде Градоначалникот  господинот Борчо Коцев кој го 
презентираше годишниот план за јавни набавки.Планот беше презентиран само 
заради запознавање на советот со тековната работа на Општината. 

6. Правилник за исплата на надомест за новородени деца во Општина Зрновци. 

Правилникот е доставен до сите советници  во писмена форма.Образложување во 
врска со правилникот даде Градоначалникот Борчо Коцев и Методи Николов.Бидејки 
никој не се јави за збор правилникот е ставен на гласање и изгласан со 9гласа ЗА. 

7.Одлука за изградба на автобуска постројка со димензии 2,5 ширина х 7.30 должина  
х3 метри висина. Обрзлозение по наведената точка даде Градоначалникот  Борчо 
Коцев кој ја нагласи потребата од еден таков објект  како и локацијата на 
самиот.Бидејки никој не се јави за збор одлуката беше ставена на гласање и изгласана 
со 9 гласа ЗА. 

8.Одлука за ослободување од плаќање надомест за користење на салата од страна на 
Џудо клубот. По ова точка се произнесе Градоначалникот по одржан состанок со 
представници на Џудо –клубот на кој имаат доставено и барање за ослободување од 
плакање на надомест за користење на училишната сала а средствата кои што ги 
уплаќаат за користење на салата ке ги пренаменат за купување на спортска опрема на 
членовите на клубот.Градоначалникот го прочита и барањето кое е доставено од Џудо 
Клубот. По излаганјето на Градоначалникот  по точката бидејки никој не се се јави за 
збор точката беше ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 

9. Одлука за формирање на локален економски совет. 

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

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


Збор по наведената точка му беше дадена на Градоначалникот кој појасни зошто и 
како се формира локалниот економски совет и што претставува и од кого е формиран 
и неговата функција за локалниот економски развој на општината.Првиот чекор за 
формирање на овој совет е донесување на одлука за формирање на истиот.По 
излагањето на Градоначалникот никој не се јави за збор по што точката беше ставена 
на гласање и изгласана со 9гласа ЗА. 

10.Измена и допуна на Одлуката за одобрување изградба на платформи на река 
Зрновка објавена во Сл.Гласник на Општина Зрновци бр.6 од 20.08.2013година. 

Точката е ставена на дневен ред по иницијатива на советничката Венета Здравкова. 
Збор зеде градоначалникот кој кажа дека од страна на Градоначалникот е составена 
комисија од троица членови и тоа правник, економист и градежен инспектор кои 
писмено се произнесоа  .На состанокот на комисијата за урбанизам одржана 
претходниот ден се презентирани извештаите од троицата членови на комисијата по 
што е донесено заклучок да одлуката од 2013година треба да претрпи измени.Потоа 
Градоначалникот пристапи кон читање на извештаите од комисијата составена од 
страна на градоначалникот како и одлуката од 2013 година која треба да претрпи 
измени.Преседателот на советот го прочита записникот од одржаниот состанок на 
комисијата одржан на 27.01.2022 година  да се изврши измена и допуна на одлуката 
од 2013 година со што член еден од одлуката останува исти член два се брише и се 
додава нов член два  кои  ке гласи; Се задолжуваат корисниците на веке изградените 
платформи доОдделението  за инспекциски работи инспекторат да достават Техичка 
документација на ниво на основен проект.  

Член 3 се брише и се додава нов член кој ке гласи ;Согласно законот за комунални 
такси ,со комунална такса да се задолжат веќепостоечките и идните корисници на 
угостителски објекти  кои ке изградат платформи покрај реката Зрновка. 

Да се додаде нов член 4 кој ке гласи;Согласно  доставената рехничка документација  
на ниво на основен проект ,Програма за поставување на времени објекти што ќе биде 
донесена од страна на советот на општина Зрновци  и донесениот урбанистички план 
за Општина Зрновци ке започне постапка за веке изградените платформи добијат 
статус на времени објекти и вклопување во УПС. 

Член 5 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен 
гласник на општина Зрновци. За збор се јави Венета Здравкова која праша како може 
осум години сите да знаат дека се ослободени а сега незнајале дека се ослободени  и 
само две години да плаќаат еден угостителски објект.Градоначалникот кажа дека 
правникот и финансии не рекле дека незнаат.Прашање од Венета Здравкова како 
може финансискиот член да каже дека тоа не го подржува зошто кога се го товариле 
објектот кај ,,Мицката,, според која одлука тие плаќаат и побара на увид да види дали 
и другите корисници имаат елаборат и ако немаат како им е дозволено да ги користат 
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тие платформи како се ослободени од плаќање на комунална такса бидејки тоа во 
законот за угостителски објекти не постои.Градоначалникот даде објаснување дека 
поради некои недостатоци во одлуката од 2013година ке се направаат измени и на 
сите веке изградени летни тераси ке се побара да достават техничка документација на 
ниво за основен проект и градби кои ке се градат во иднина мора да поседуваат 
соодветна документација .Венета Здравкова постави повторно прашање по која 
одлука само еден од објектите е задолжен да плаќа?Градоначалникот кажа дека не е 
запознаен со таква одлука.Венета Здравкова  праша дали градоначалникот може да 
донесе решение без да знаат правната и финансова служба.Градоначалникот додаде-
решението е донесено од страна на оделението на финаансии но го потпишува 
Градоначалникот.Вената Здравкова-По која одлука се изработува решението за 
плаќање и нагласува одлука 08-524/1 од 2019година.Претседателот на советот му даде 
збор на Виктор Новков бидејки тој бил советник во тој период.Виктор Новков кажа 
дека на неколку седници се има дебатирано за тој проблем како и тоа дека елаборат 
се има барано само од ,,Кај Мицката ,, и е донесен од Венета Здравкова како 
управител и тогашниот Градоначалник со тогашната и сегашната ,правна финансиска и 
градежна служба пристапиле со изјаснување дека советот не е надлежен да донесува 
одлука за градење на платформи на кејот на реката како и одобрение за градба.И било 
побарано елаборатот и барањето да бидат поднесени  од сопственикот на објектот 
господинот Методи Кокев. Откако и тоа се решило потоа се преминало на фазата за 
плаќање дека според одлука од 2013год. објектот на Методи Кокев не е ослободен од 
плаќање на комулна такса. На седница во 2019 година имало предлози од 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ кој објект колку да плаќа и задолжена правната 
служба на општината да се известат сопствениците на објектите дека во наредните 
години ке плакаа комунална такса по наведената цена, дека тогаш се донесени многу 
одлуки кои не се ни споменуваат.Дали одлуките се кријат или се се криле по налог на 
некој затоа е потрбно да се направи една комплетна ревизија не само на 
финансиското оделение туку на целата општина зошто во изминатите 15 години имало 
едноумие затоа во записникот 37 од 2019 година имаше цитирано дека изјавува 
револт према советничката група на СДСМ бидејки мисли дека тие имаат лично нешто 
против него.Виктор напомена дека сите овие одлуки можат да се најдат во 
записниците и заради  таквите одлуки општината е оштетена за 17-18 илјади евра за 
изминатите осум години.За збор се јави Градоначалникот и кажа дека ке биде 
донесена и нагласената одлука на увид и да се види како е задолжен објетот кај 
,,Мицката,,и дека советот не е надлежен да задолжува се има тарифник за комунална 
такса и се задолжува по него и по закон.Методи Николов кажа дека тој не бил на 
седницата 2019година на која се донесени одлуки за паушално задолжување кои 
наредната седница биле поништени.Венета Здравкова се јави за збор и упати 
благодарност до Градоначалникот Борчо Коцев за неговото залагање и 
рамноправноста кон сите, и продолжи со напади кон поранешниот градоначалник и 
беше прекината од страна на Председателот на советот Виктор Анакиев кој кажа дека 

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

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


неможе да се напаѓа лице кое не е присутно и ако има потреба ке се стави точка на 
дневен ред за наредна седница и ке биде повикано лицето Блаже Станков доколку од 
тоа има потреба.Збор зеде Градоначалникот Борчо Коцев кој ја даде на увид одлуката 
од 2019година и ја прочита пред советниците и повтори дека советот не е тој што 
задолжува и тоа е направено пред овој совет и пред тој да биде градоначалник затоа е 
направено увид и ке се направат измени во одлуката.Бидејки никој повеке никој не се 
јави за збор одлуката како  Измена и допуна на Одлуката за одобрување изградба на 
платформи на река Зрновка објавена во Сл.Гласник на Општина Зрновци бр.6 од 
20.08.2013година која беше изгласана со 8 гласа ЗА и 1 воздржан. 

11.Одлука за реновирање на просторијата која се наоѓа во приземјето на општинската 
зграда на која влезот е од улица Илинденска.Претседателот на советот по оваа точка 
даде збор на Градоначалникот кој објасни за која просторија станува збор и во каква 
состојба е ,и потребата за нејзино реновирање.Ќе се реновира со вработените од КЈП 
Водна Кула и маријали кој ке бидат обезбедени од локалната самоуправа, по 
реновирањето ке се најде некоја соодветна намена.Може да се даде на пензионерите 
за клуб бидејки досегасниот простор им е преголем .Додека  просторот во кој сега се 
наоѓа клубот на пензионери да се намени  во нешто економски поисплатливо односно 
да се изнајми со сто општината ке се ослободи од давачки на електрична енергија.И не 
само тој простор туку има и други општински објекти кои не се употрубуваат и треба да 
се размисли за економска исплатливост на сите тие објекти. Бидејки никој повеке не се 
јави за збор одлуката беше ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 

12.Отстапување на кумунално возило марка IVEKO со број на шасија 
ZCFCA70B005343486 на КЈП,,Водна Кула,,Зрновци 

Збор зеде Градоначалникот кој даде кратко објаснување за возилото што е предмет на 
преодстапување.Бидејки никој не се јави за збор по дадената точка истата беше 

ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 

13.Отстапување на користе на крак на канализација на улица Скопска со технички број 
744/2019.на КЈП Водна Кула,,Зрновци 

Бидејки никој не се јави за збор точката е ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 

14.Одлука за отпошнување на постапка за отугување на моторно возило автобус во 
неисправна состојба со број на шасија 11964 ,број на мотор 076291, марка FAP ,тип 
SANOS 115.2 година на производство 1983 година добиен како донација од Град 
Скопје. 

По кратко објаснување од страна на Градоначалникот по наведената точка бидејки  

никој не се јави за збор истата бесе ставена на гласање и изгласана со 9 гласа ЗА. 
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15.Разно 

За збор се јави Виктор Новков кој праша за проблемот со уличното што е 
проблемот.Градоначалникот даде информација дека во претходниот ден и во текот на 
денот веке се отстранети сите дефекти односно направена е замена на прегорените 
светилки.Прашање од Венета Здравкова до Претседателот на комисијата за 
организирање на прослави  Виктор Новков кој ја  организираше прослата за Бадник и 
зошто не била поканета другата игроорна група бидејки имало реакција од родителите 
на дечињата.Виктор Новков одговори дека целиот настан е преотстапен да го 
организира општинската администрација како и организирањето на целиот настан и 
незнае каде е направен пропуст.Градоначалникот кажа дека нема пропуст известена е 
игроорната група но дека тие неможат да се организираат краток им бил временскиот 
период иако биле поканети една недела пред настанот. 

Градоначалникот на крајот од седницата ги извести советниците дека Општина 
Зрновци во наскоро ке работи со деблокирана сметка.Седницата заврши во 12.30 
часот 

 

  ЗАПИСНИЧАР                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ                    

Горица Мицова                                                                                      Виктор Анакиев 
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