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З А П И С Н И К 
 бр. 10 

 
Од одржаната 10-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 09.03.2018 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9 
советници. Останати присутни: Кристијан Савев, Кире Георгиев, Ленче Илиова, Горан Кокев, Горанчо 
Зашев и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Усвојување на записникот од 9-тата седница. 
2. Квартален извештај за период 01.01 – 31.12.2017 
3. Завршна сметка на Буџетот на општина зрновци за 2017 год. 
4. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2018 

год. 
5. Информација за состојбата на патната и уличната мрежа на подрачјето на општина 

Зрновци и активностите кои треба да се преземат. 
6. Информации за работењето на АД Водостопанство на РМ и активности кои треба да се 

преземат за реализација на планот за наводнување. 
7. Барање на спонзорство 
8. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот 

ред.  Претседателот предложи нови точки на дневниот ред и тоа по следниот нов распоред: 
7-ма: Одлука за потврдување на Актот за основање на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци 
8-ма: Завршна сметка на Буџетот на КЈП Водна Кула – Зрновци 
9-та: Завршна сметка на Буџетот на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
10-та: Одлука за давање на согласност  за основање на регионална депонија и потребната 

инфраструктура за Источниот плански регион. 
11-та: Спонзорства 
12: Разно 
Вака дополнетиотпредлог дневен ред беше ставен на гласање. За него со ЗА се изјаснија 5 

советника а против беа 4. Дневниот ред беше усвоен. 
1. Усвојување на записникот од 9-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Не се јави никој за збор и записникот беше 
усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Квартален извештај за период 01.01 – 31.12.2017 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа ги појасни 

кумулативните податоци дадени во материјалите спомнувајќи дека истите бројки се содржат и во 
завршната сметка. Немаше дисксуија по нејзиното излагање и извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

3. Завршна сметка на Буџетот на општина Зрновци за 2017 год. 
Претседателототвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа накратко ги образложи 
материјалите по завршната сметка кои беа доставени до советниците. Немаше дискусија или прашања 
по нејзиното излагање и завршната сметка беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

4. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2018 
год. 
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Претседателототвори дискусија по точката и даде збор на ленче Илиова. Таа појасни дека измената се 
прави по допис од Министерството за финансии и станува збор само за измени во зборови во 
членовите 10,11 и 12од предходната одлука. Немаше дискусијаили прашања и Одлуката беше усвоена 
со 9-ЗА гласа. 
( На предлог на Претседателот а поради присутниот преставник од АД   Водостопанство Кочани прво се 
разгледување 6-тата а потоа 5-тата точка од дневниот ред.) 

5. Информација за состојбата на патната и уличната мрежа на подрачјето на општина 
Зрновци и активностите кои треба да се преземат. 

Претседателот отвори дидкусија по точката и даде збор на Градоначалникот.Тој појасни дека 
општината секоја година на име изградба и одржување на патишта и улици како и летно и зимско 
одржување на истите добива наменски средства од околу 1.400.000 мкд. Тој кажа дека тој има намена 
поголем дел од овие средства да ги намени за кофининасирање на проекти односно покривање на 
нашето учество во нивната реализација ( како кофинансирање или плаќање на ДДВ то) Тој кажа дека на 
овој начин ефектото од трошењето на овие средства е повеќекратно поголем. Инаку секако дека се 
води грижа дел од стредствата да се потрошат за крпење на ударни дупки и летно и зимско одржување. 
Тој појасни дека општината има подготвено проекти и планира да аплицира на неколку идни повици. Го 
спомна проектот за земјените вади и проект кој треба да се направи за изградба на неколку каскади на 
реката Зрновка со водозафат. Виктор Новков постави прашање на кој начин е исбрано лицето за ВД 
директор на градинката и побара 10 мин пауза за координација на својата советничка група. 
Информацијата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

6. Информации за работењето на АД Водостопанство на РМ и активности кои треба да се 
преземат за реализација на планот за наводнување. 

Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на преставникот Горанчо Зашев. Тој даде 
забелешка на формулацијата на точката како извештај за работата, дека може само да каже за дел од 
активностите кои се однесуваат на територијата на општината и дека името на фирмата е АД 
Водостопанство на РМ а не водостопанство Кочани. Тој во продолжение кажа дека од нивна страна е 
даден багер а од општината е дадено гориво и дека е исчистено коритото на река Зрновка и дека 
очекува дека нема да има проблеми со излевањето, дека според најновиот план за наводнување за 
Зрновци е планирано опсег на површини под ориз како што е било во 2016 година, односно Стара и 
нова Лака. Тој кажа дека за ова е одлучено поради фактот што од населението од Виница е побарано да 
биде под ориз нивниот Поповец. Тој спомна дека делумно левиот канал е исчистен и дека оваа година 
и покрај проблемите со вентилите ќе се обидат да има почесто вода во каналот. За збор се јави 
кристијан Савев кој кажа дека голем број на земјоделци имаат проблеми со фактурирањето за 
извршено наводнување на ниви во месноста Лака а всушност немало наводнување. Ниту е имало 
теренски преглед ниту фактурирањето е реално. Одговорот беше дека лично Зашев бил на терен и дека 
фактурирањето е реално но секој имал можност да достави приговор кон фактирата. На ова реагираше 
и Душко Георгиев кој кажа дека ова не е во ред и дека голем проблем преставува ова на граѓаните, 
дотолку што облогот е ставен  за сите ниви на едно така да тој сега, и да сакал да си плати само за 
празот не можел. На ова реагираше и Градоначалникот кој кажа дека за целото време одкога е тој 
градоначалник инсистирал левиот канал да се стави во функција и да има наводнувањеи дека треба да 
се најде решение за спорното задолжување за воден надомест за месноста Лака. Тој кажа дека треба да 
постојат договори за услуги и на тој начин и двете страни ќе можат да си ги заштитат своите интереси. 
Од страна на Владо Ристов беше кажано дека и вадите не се копат а се бара надомест од граѓаните. 
Горанчо Зашев кажа дека најверојатно за оваа година ќе има 2 –ца водари за Зрновци, дека е тоа малку 
но дека се лимитирани со средства. Оваа година браната била полна и кажа дека се надева дека 
проблемите со наводнувањето ќе бидат надминати. 
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7. Одлука за потврдување на Актот за основање на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Ангелов кој кажа дека нема 

материјали по точката, дека ниту знае што треба да се потврди и зошто треба да се потврдува нешто 
што веќе било донесено од поранешниот состан на Советот. Претседателот појасни а подоцна и 
Кристијан Савев ја прочита поранешната одлука од поранешниот совет дека лицето се назначува за ВД 
директор за да ја стави во функција градинката со мандат не подолг од 6 месеци и дека потврдувањето 
било побарано од Министерството. Виктор Новков кажа дека на овој начин не се знае што треба да се 
потпише и побара точката да биде одложена. Тој кажа дека според статутот донесен од УО директорот 
го бира УО. Му беше одговорено дека станува збор за ВД и дека истито го бира Градоначалникот. 
Претседателот кажа дека доста се чекало на профункционирањето на градинката, дека нема потреба од 
одовлекување. Одлуката ја стави на гласање и за неа гласаа 5 советника а против беа 4. 

8. Завршна сметка на Буџетот на КЈП Водна Кула – Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на В. директорот Горан Кокев. Тој 

накратко ги појасни информациите дадени во материјалите. Виктор Новков праша дали завршната 
сметка е прво разгледана од УО и НО. Горан кажа дека не се формирани и дека како на оснивач тој 
сметката ја доставува до Советот.Во продолжение беше развиена дискусија околу најгорливите 
проблеми со наплатата ( лицата дадени на извршител, бројот на потребните вработени, исправноста на 
водомерите и сл). Завршната сметка беше усвоена со 9-ЗА. 

9. Завршна сметка на Буџетот на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Кире Георгиев. Тој кажа дека ова е 

нова пракса на доставување на завршната сметка пред Советот бидејќи истата е веќе содржана во 
завршната сметка и на општината. Дека сметката вќе ги поминала сите филтри во институцијата но дека 
треба да помине и на советот. Немаше дискусија понатаму и завршната сметка беше усвоена со 9-ЗА 
гласа. 

10. Одлука за давање на согласност  за основање на регионална депонија и потребната 
инфраструктура за Источниот плански регион 

Претседателот отвори дискусија по точката. Се кажа дека оваа одлука се донесува по барање на 
Владата на РМ а со цел да се стави ред во делот на профункционирање на регионалните депонии. 
Немаше понатаму дискусија и Одлуката се донесе со 9-ЗА гласа. 

11. Спонзорства 
Претседателот кажа дека има пристигнато барање за спонзорство во висина од 5000мкд месечно 

од ТВ Кочани. Се разви дискусија за висината и потребата од воопшто плаќање на спонзорство на 
телевизија која е приватна и комерцијална. Виктор Ангелов кажа дека е против такво нешто. Се кажа и 
дека на Комарец била објавена вест каде Советот на општина Кочани на двете телевизии, радио Кочани 
и порталот Комарец им доделува далеку поскромни средства. После дискусијата Претседателот 
предложи да се одобри на ТВ Кочани спонзорство од 2000 мкд месечно, бруто износ. 

Претседателот кажа дека има пристигнато и друго барање до Градоначалникот за спонзорство за 
одржување на 6-та вечер на афоризмите, Кочани 2018. Беше донесен заклучок да се остави 
Градоначалникот сам да одлучи дали ќе додели средства и колку. 

12. Разно 
Претседателот под точката разно постави прашање до Славчо Гиздовски до каде е со 

собирањето на пари за фудбалот. Му беше оидговорено дека оди многу тешко и дека се поставува под 
знак прашање и воопшто уплаќањето на котизацијата за вториот дел од првнеството. 
По исцрпената дискусија седницата заврши во 15.27 мин 

 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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