
                                                      ЗАПИСНИК број 12 

 

 

Од одржаната 12-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 
20.07.2022година Вторник во просториите на Општина Зрновци со почеток во 10:30 
часот.На седницата беа присутни 8 ( осум) советници отсутен Љупчо 
Стојов,Градоначалникот на Општина Зрновци Господинот Борчо Коцев и 
раководителот на правното одделение Господинот Методи Николов. 

За работа Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анакиев го предложи 
следниот дневен ред 

D  N  E  V  E  N      РЕД 

          1.Usvojuvawe na zapisnikot   od 11-ta   sednica  

 2. Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на 
учениците во основното образование на подрачјето на општина Зрновци 
 
 3.Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на ОУ 
Синиша Стоилов во учебната 2021/2022 година.  

4.Одлука за давање Согласност на Годишниот план за вработување на 
ОУ Синиша Стоилов Зрновци за 2023 година  

5.Одлука за донесување на Урбанистички план за село Зрновци 
Општина Зрновци(КО Зрновци Плански период  2019-2029) 

6.Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за 
парцијализација за формирање на градежна парцела со основна класа 
на намена А1- домување во станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО 
Зрновци . 

7.Одлука за усвојување на Иницијативата за  изработка на Урбанистички 
проект со план за парцијализација за формирање на градежна парцела 
со основна класа на намена А1- домување во станбени куќи составена 
од КП бр. 3532 КО Зрновци  

8.Одлука за одобрување на финансиски средства за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО Зрновци . 

9.Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за 
парцијализација за формирање на градежна парцела со основна класа 



на намена А1- домување во станбени куќи составена од КП бр. 4808, КП 
бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП бр. 4811 КП бр. 4812 и КП бр. 4815 КО КО 
Зрновци  Општина Зрновци  

10.Одлука за усвојување на Иницијатива за изработка на Урбанистички 
проект со план за парцијализација за формирање на градежна парцела 
со основна класа на намена А1- домување во станбени куќи составена 
од КП бр. 4808, КП бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП бр. 4811 КП бр. 4812 и 
КП бр. 4815 КО КО Зрновци  Општина Зрновци  

11.Одлука за одобрување на финасиски средства за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 4808, КП бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП 
бр. 4811 КП бр. 4812 и КП бр. 4815 КО КО Зрновци  Општина Зрновци  

12.Одлука за продолжено работно време на локалите , кафичите  и 
минимаркетите за време на Илинденските празници 2022 година  

13.Одлука за одбележување на празникот 2-ри август  

14.Одлука за определување на локација за поставување на рингишпил и 
други детски реквизитиза 2-ри август. 

15.Разно 

По читањето на дневниот ред по иницијатива на градоначалникот на 
дневниот ред се додадени уште две точки и тоа ; 

-Одлука за поставување на лежечки полицијци во трите населени места 
село Зрновци,село Мородвис и село Видовиште. 

-Одлука за обезбедување на средства за санација на мостот на река 
Зрновка на улица АВНОЈ  

-Одлука за забрана за движење по мостот на река Зрновка до негова 
санација. 

.Вака проширениот Дневен Ред е ставен на гласање. Гласаа 8 ( осум) 
советници ЗА,и еден отсутен  констатирано е дека дневниот ред е 
усвоен. 

  1.Усвојување на записникот од 11-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 11-та седница е ставен на гласање. 



Гласаа 8 ( осум) советници ЗА,и еден отсутен Записникот од 11-та 
седница беше усвоен. 

2.Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на 
учениците во основното образование на подрачјето на општина 
Зрновци.По кратко објаснување од страна на председателот на советот 
збор зеде Градоначалникот господинот Борчо Коцев кој даде предлог 
постоечките цени да бидат покачени за 20% поради поскапувањето на 
нафтата.Председателот на советот ги прочита веке постоечките цени а 
тендерот ке биде распишан со 20% покачување.  

3. .Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на ОУ 
Синиша Стоилов во учебната 2021/2022 година.По точка три 
Председателот на советот даде збор на директорот на ОУ,,Синиша 
Стоилов,, Зрновци кој во кратки црти даде излагање на годишниот 
извештај за работењето на основното училиште и на крајот од 
извештајот нагласи дека успехот на учениците за учебната 
2021/22година е подобар од изминатата година.Кажа за успесите кои ги 
имаат постигнато учениците на натпреварите дека истите се наградени а 
е избран ученик на генерацијата воедно изрази благодарност и до 
Градоначалникот за приемот на истите ученици како и за наградите кои 
им се доделени од општината.Во врска со финансискиот план кој го 
донесува училиштето секоја година до Ноември минатата година е 
завршено целосно поплочување на училишниот двор ,набавени се десет 
смарт табли, во план на училиштето е да се доградат уште три училници 
за кој се изготвува проект план , воедно училиштето ке учествува и во 
изградбата на потпорен зид зад училиштето кој во иднина може да 
послужи за доградба на требини на спортската сала.Прашање до 
Директорот на училиштето од Виктор Новков,,Дали може да даде 
појаснување директорот каде ке бидат изградени тие училници бидејки 
претходно кога имало добиено гранд од Швајцарската амбасада за 
изградба на инклузивна соба тогашното раководство на училиштето 
кажале дека неможат да се доградуваат училници во и околу 
училиштето. Одговор од Директорот не дека неможело но небило 
направено испитување на подлогата а веке сега сето тоа е направено и 
во тек е изготвување на проект а училниците ке бидат изградени од 
јужната страна на училиштето.Овие простории можат да се искористат 
како сензорна соба и менза за исхрана на учениците.Со проектот ке се 
аплицира до институциите и Министерството за обрзование.Бидејки 
повеке никој не побара збор годишниот извештај на ОУ,,Синиша 
Стоилов,, е ставен на гласање.Гласаа 8(осум) советници за еден е 
отсутен констатирано е дека Годишниот извештај за работењето на 
ОУ,,Синиша Стоилов,, е усвоен. 



4.Одлука за давање Согласност на Годишниот план за вработување на 
ОУ Синиша Стоилов Зрновци за 2023 година  

По оваа точкаПредседателот на советот збор даде на Директорот на 
училиштето да објасни за што станува збор.Директорот кажа дека 
поради упразнување на работни места во ОУ,,Синиша 
Стоилов,,.Законски е да се направи план за вработување и да се 
побараат средства од Министерството како за нови вработувања во 2023 
година.Бидејки никој не побара збор по оваа точка ,,Одлуката  за давање 
Согласност на Годишниот план за вработување на ОУ Синиша Стоилов 
Зрновци за 2023 година,,е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) советници 
за еден е отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

5.Одлука за донесување на Урбанистички план за село Зрновци 
Општина Зрновци(КО Зрновци Плански период  2019-2029) По оваа 
точка Председателот на советот збор даде на Градоначалникот кој даде 
кратко објаснување по оваа одлука и кажа дека УП за Зрновци е поминат 
на влада и објавен во службен весник. Одлуката за донесување на 
Урбанистички план за село Зрновци Општина Зрновци(КО Зрновци 
Плански период  2019-2029) е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) 
советници за еден е отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

6.Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за 
парцијализација за формирање на градежна парцела со основна класа 
на намена А1- домување во станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО 
Зрновци .По оваа точка збор зеде Градоначалникот кој кажа дека со 
донесувањето на УП за Зрновци се доаѓа до Иницијатива за изработка 
на Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО Зрновци објаснуваки ја и 
локацијата на парцелата.Прашање до Градоначалникотво врска со 
иницијативата упати советникот Виктор Новков кој праша кој би бил 
бенифитот на општината со парцејализацијата и колку би ја коштало тоа 
општината.Градоначалникот каза доколку не дојде до парцијализација на 
овие парцели општината ке нема никаков бенифит а со 
парцијализацијата ке се добијат плацеви за домување за кои веке има 
заинтересираност од страна на граѓаните.Досегашната почетна цена на 
овие гражни парцели изнесувала едно евро по квадрат. Со тие цени кој 
на лицитација би се зголемиле еднас или двапати со тие средства 
општините не би можеле да ја уредат инфра структурата на 
истите.Неминовно е да се направи парцејализација на дадените 
парцели. Од страна на ЗЕЛС е побарано мислење од општините за 
цената на градежното земјиште и се надеваат дека во најскоро време 
тоа ке биде одлучено на влада.Откако ке се донесе одлуката за давање 
на согласност на УП ке биде објавена во Служен Гласник и по осум дена 



од објавувањето ке стапи на сила и Урбанистичкиот план за Зрновци ке 
биде на увид на граѓаните.  

Бидејки повеке никој не се јави за збор Иницијативата за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО Зрновци е ставена на 
гласање. Гласаа 8(осум) советници за еден е отсутен констатирано е 
дека Иницијативата е усвоена. 

7.Одлука за усвојување на Иницијативата за  изработка на Урбанистички 
проект со план за парцијализација за формирање на градежна парцела 
со основна класа на намена А1- домување во станбени куќи составена 
од КП бр. 3532 КО Зрновци .По оваа точка зеде збор Градоначалникот кој 
кажа дека парцијализацијата на земјистето ја изработуваат фирми и 
стручни лица кои го работат тоа и дека износот кој треба да се плати на 
изведувачот е на терет на општината затоа е потребно да се донесе 
оваа одлука за одобрување на средства.Бидејки повеке никој не се јави 
за збор одлуката е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) советници за 
еден е отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

8.Одлука за одобрување на финансиски средства за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 3532 КО Зрновци . 

По оваа точка председателот на советот даде кратко појаснување дека 
станува збор за истата процедура како во претходната точка само што 
овде станува збор за повеке парцели прво нивно спојување во една а 
потоа и парцејализација. На појаснувањето се надовраза 
Градонашалникот господинот Борчо Коцев кој додаде дека оваа одлука е 
потребно да се донесе бидејки за да се направи парцејализација 
потребни се финансиски средства кои треба да ги обезбеди Општината. 
Бидејки повеќе никој не се јави за збор одлуката е ставена на гласање. 
Гласаа 8(осум) советници за еден е отсутен констатирано е дека 
одлуката е усвоена. 

9.Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за 
парцијализација за формирање на градежна парцела со основна класа 
на намена А1- домување во станбени куќи составена од КП бр. 4808, КП 
бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП бр. 4811 КП бр. 4812 и КП бр. 4815 КО КО 
Зрновци  Општина Зрновци  

По кратко појаснување од страна на председателот председателот и 
Градоначалникот за кои парцели станува збор.Председателот на 
Советот Господинот Виктор Aнакиев отвори расправа по дадената точка 



за збор се јави Господинот  Виктор Новков кој постави прашање до 
Градоначалникот дали во таа парцела влегува и одводот на оризната 
плева и дали е разговарано со сопственикот на БМФ за дислокација за 
истата. Одговор од Градоначалникот дека нема да има проблем околу 
тоа има разбирање од страна на сопственикот на БМФ а имат парцела 
во нивна сопственост веднаш до веќе споменатите парцели. 

10.Одлука за усвојување на Иницијатива за изработка на Урбанистички 
проект со план за парцијализација за формирање на градежна парцела 
со основна класа на намена А1- домување во станбени куќи составена 
од КП бр. 4808, КП бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП бр. 4811 КП бр. 4812 и 
КП бр. 4815 КО Зрновци  Општина Зрновци 

  Председателот на Советот Господинот Виктор Aнакиев отвори расправа 
по дадената точка. Бидејки никој не се јави за збор одлуката е ставена на 
гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е отсутен констатирано е 
дека одлуката е усвоена. 

11.Одлука за одобрување на финасиски средства за изработка на 
Урбанистички проект со план за парцијализација за формирање на 
градежна парцела со основна класа на намена А1- домување во 
станбени куќи составена од КП бр. 4808, КП бр. 4809 КО , КП бр. 4810, КП 
бр. 4811 КП бр. 4812 и КП бр. 4815 КО КО Зрновци  Општина Зрновци  

Председателот на Советот Господинот Виктор Aнакиев отвори расправа 
по дадената точка. Бидејки никој не се јави за збор одлуката е ставена на 
гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е отсутен констатирано е 
дека одлуката е усвоена. 

12.Одлука за продолжено работно време на локалите , кафичите  и 
минимаркетите за време на Илинденските празници 2022 година . 

По читањето на одлуката од страна на претседателот на советот 
одлуката е ставена на расправа. Бидејки никој не се јави за збор 
одлуката е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е 
отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

13.Одлука за одбележување на празникот 2-ри август  

По кратко појаснување на Председателот на Советот и Градоначалникот 
на општината кој постави и прашање до советниците да дадат предлог 
односно некоја сугестија или да остане како и досега со положување на 
цвеќе на споменикот во паркот и спомен плочата на Капетан Синиша 
Стоилов на истоимениот мост.Збор зеде советникот Виктор Новков кој 
кажа дека во ред е да се положи цвеќе и во можност на Општината да се 
организира некојкултурно уметнички настан.Одлуката за одбележување 
на празникот 2-ри август е надополнета и со одлука за обезбедување на 



средства за одбележување дефинирано е и времето на полагање на 
цвеќе и како таква е ставена на глање. Гласаа 8(осум) советници ЗА 
еден е отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена 

14.Одлука за определување на локација за поставување на рингишпил и 
други детски реквизитиза 2-ри август. Председателот на советот 
Господинот Виктор Анакие ја процита Одлуката со која се утврдени цени 
и локациите за поставување на рингишпил и детцки реквизити како и 
поставување на тезги и сергии. Методи Николов се надоврза и кажа дека 
средствата кои ке бидат собрани ке бидат за КЈП ,,Водна Кула,, која 
потоа ке се погрижи за расчистување на на површините. Бидејки никој  
повеќе не се јави за збор одлуката е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) 
советници ЗА еден е отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

15.Одлука за поставување на лежечки полицијци во трите населени 
места село Зрновци,село Мородвис и село Видовиште. Председателот 
на Советот Господинот Виктор Aнакиев отвори расправа по дадената 
точка збор зеде Градоначалникот Господинот Борцо Коцев кој кажа дека 
има реација од страна на граѓаните од сите три населени места поради 
брзо возење.Градоначалнико им ветил на граѓаните дека ке бидат 
поставени лежечки полицајци но претходно теребало да се изработи 
сообраќаен проект да биде определено каде да бидат поставени тие 
лежечки полицајци Во село Мородвис и село Видовиште по еден лежеки 
полицаец и во село  Зрновци четири со што би се дошло до зголемување 
на безбедноста во сообраќајот. Бидејки никој  повеќе не се јави за збор 
одлуката е ставена на гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е 
отсутен констатирано е дека одлуката е усвоена. 

16. Одлука за обезбедување на средства за санација на мостот на река 
Зрновка на улица АВНОЈ . По кратко појаснување на Председателот на 
Советот збор зеде Градоначалникот на општината господинот Борчо 
Коцев кој даде објаснување во каква состојба се наоѓа мостот на река 
Зрновка на улица АВНОЈ да се обезбедат средства за санација на 
истиот како и за  времено затворање на мостот поради постоене на 
опасност при користење.Прашање до Градоначалникот од Виктор 
Анакиев кој праша дали има некој гарантен период од изведувачот на 
градежните работи .Градоначалникот даде одговор дека од тоа нема 
ништо. Бидејки никој  повеќе не се јави за збор одлуката е ставена на 
гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е отсутен констатирано е 
дека одлуката е усвоена 

17.Разно 

Под точка разно збор  зеде Градоначалникот на општината господинот 
Борчо Коцев кој даде предлог да се донесе Oдлука за времено 



затворање на улица Генерал Апостолски ,,за време од три месеци 
односно за месеците јуни ,јули и Август поради безбедност на децата и 
граѓаните за време на летниот период.Треба да се  изготви сообраќаен 
проект на кој согласност дава МВР .Одлука за изготвување на  проект за 
сообраќаен режим забрана за движење на моторни возила на улица 
,,Генерал Апостолски,, од 17часот до 05 часот за време на распустот на 
учениците.Бидејки никој  повеќе не се јави за збор одлуката е ставена на 
гласање. Гласаа 8(осум) советници ЗА еден е отсутен констатирано е 
дека одлуката е усвоена.  

Прашање до Градоначалникот од советникот Виктор Новков како сведок 
на објава на интернет за средба на Градоначалникот со директорот за 
промоција на туризмот таму било и лицето Горан Ѓорѓиев во кое 
своиство.Одговор од Градоначалникот кој кажа дека нашата општина 
има голем потенцијал за туризам и дека како потенцијален инвеститор 
може да биде и Господинот Горан Ѓоргиев кој веке две години уназад 
изработува проект за викенд куќи надвор од населено место. 

По исцрпување на дневниот ред седницата заврши во 12 часот. 

 

 

 

  Записничар                                                               Председател на совет 

Горица Мицова                                                               Виктор Анакиев 


