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З А П И С Н И К 
 бр. 14 

 
Од одржаната 14-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 27.06.2018 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници . Останати присутни: Кристијан Савев, 
Ленче Илиова,Градоначалникот  и директорот на КЈП,,Водна кула,, Горан Кокев. 

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

1.  Усвојување на записник од 13-тата седница на советот на Општина Зрновци, 

2.Измени и дополнување на буџетот на Општина Зрновци за 2018 година 

3.Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општината Зрновци за 2018 година  

4.Формирање  на Управен одбор на КЈП ,,Водна кула ,, Зрновци  

5.Формирање  на Надзорен одбор на КЈП,,Водна кула,, Зрновци 

6.Информација за комуналните услуги на КЈП,,Водна кула,, Зрновци 

7.Информација за 1-ва Обука за членови на совет од Источно плански регион   во организација на Фондација за развој на 
локални заедници Штип 

8.Разно 

 
Тек на седницата: 

Претседателот на советот ги поздрави  присутните, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред.  Претседателот 
предложи четири нови точки на дневниот ред и тоа: 8-ма точка: Одлука за поништување на одлуката број 08-212/1 донесена 
на 10-та редовна седница на општина Зрновци одржана на ден 09.03.2018 година  за одобрување на спонзорство за 
покривање на медиумски настани и тековни активности на Општина Зрновци за 2018 година за  ТРД,,ТВ Кочани ЛД,, ДООЕЛ 
Ул,,Др.Николиќ,, бр.36-  Кочани 9-та точка:Одлука за доделување на средства за медиумско покривање на настани и тековни 
активности на Општина Зрновци за 2018 година 10-та точка:.Одлука за преотстапување на трајно користење на моторно 
возило Застава 101 и мопед на КЈП,,Водна кула,, Зрновци . 11-та точка:.Одлука за сопствено парично и непарично учество на 
Општина Зрновци во реализација на проектот:Изградба на пристапен пат до археолошки локалитет ,,Манастириште,,кој се 
наога над с.Мородвис ,до манастирот ,,Св.Симеон,, ,с.Мородвис , Општина Зрновци. Дневниот ред со предложените  нови 
точки беше едногласно усвоен. 

1.Усвојување на записник од 13-тата седница на советот на Општина Зрновци, 
Претседателот отвори дискусија по точката.Никој не се јави за збор. Записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Измени и дополнување на буџетот на Општина Зрновци за 2018 година 
Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави Ленче Илиова и на советниците им ја образложи 

потребата од измените и дополнувањата во буџетот . Ленче Илиова образложи дека поради задоцнувањето на отворањето 
на детската градинка ,,Бисерчиња,, Зрновци кое беше планирано на 01.04.2018 година а ке биде отворена на 02.07.2018 
година ,неискористените средства за плати и придонеси за трите месеци кои се задоцни со отворањето ке се префрлат во 
ставката тековно оперативни расходи.Средствата кои беа предвидено во приходниот дел уплатата за престој на деца поради 
доцнењето со отворање не се уплатени за период од три месеци .Од горе наведените причини се направени измените и 
дополнувањата на буџетот на Општина Зрновци за 2018 година. 

Бидејки никој повеке не се јави за збор со 9 гласа ЗА измените и дополнувањата во буџетот на Општина зрновци за 
2018 година беа усвоени . 
3.Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општината Зрновци за 2018 година  

Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави Ленче Илиова и образложи дека со законското решение за 
исплата на  надоместокот за советници не предвидува оправдано отсуство  . Ленче Илиова образложи дека изготвила одлука 
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врз база на законот за работни односи за исплата на оправдано отсуство и истата ке биде доставена до Министерство за 
финансии. 

 Немаше дискусија по точката и истата  беше изгласана со 9-ЗА гласа. 

4.Формирање  на Управен одбор на КЈП ,,Водна кула ,, Зрновци  

Претседателот отвори дискусија по точката и ја повика комисијата за мандатни прашања избор и именувања да се 
повлече и да доствави предлог до советот за членови на У.О на КЈП,,Водна кула,, .По одржаниот состанок на  комисијата за 
мандатни прашања избор и именувања на Советот на Општина Зрновци му беа предложени следните лица за членови на 
У.О на КЈП,,Водна кула,, и тоа : Борчо Коцев ,Христина Стојкова,Верица Иванова ,Крсте Савев и Борче Тодоров .Бидејки никој 
повеке не се јави за збор со 8 гласа ЗА и 1 глас воздржан предлогот на комисијата за мандатни прашања избор и именувања 
беше усвоен. 
5.Формирање  на Надзорен одбор на КЈП,,Водна кула,, Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката и ја повика комисијата за мандатни прашања избор и именувања да 
доствави предлог до советот за членови на Н.О на КЈП,,Водна кула,, .По одржаниот состанок на  комисијата за мандатни 
прашања избор и именувања на Советот на Општина Зрновци му беа предложени следните лица за членови на У.О на 
КЈП,,Водна кула,, и тоа : Виктор Анакиев,Кирчо Горгиев и Христина Димитрова .Се отвори дискусија мегу советниците дали 
Кирчо Горгиев како директор на О.У ,,Синиша Стоилов,,има право да биде во надзорен одбор .Владо Ристов предложи 
службите да проверат дали ова лице може да биде член на надзорен одбор и доколку се коси со законот на негово место да 
биде назначен Стевчо Лазаров .Бидејки никој повеке не се јави за збор со 8 гласа ЗА и 1 глас воздржан предлогот на Владо 
Ристов  беше усвоен. 
6.Информација за комуналните услуги на КЈП,,Водна кула,, Зрновци 

За збор се јави директорот на КЈП,,Водна кула,,Горан Кокев кој на советниците им образложи дека остварил средба со 
консултант во врска со постапката за формирање на цена на водата во Општина Зрновци.Консултантот образложил дека 
КЈП,,Водна кула и Општина Зрновци треба да потполнат унифицирани формулари за состојбата со мрежата и дистрибуцијата 
на вода и да ги достават до регулаторна комисија која врз основа на добиените податоци ја одредува цената на водата .За 
збор се јави грдоначалникот Блаже Станков и образложи дека водата во Општина Зрновци била покачена од 2о денари на 25 
денари по м3 и услугата за канализација  од 4 на 6 денари .градоначалникот предложи КЈП,,Водна кула,,да ја врати цената на 
водата на 20 денари по м3 и услугата за канализација  на 4 денари .За збор се јави Виктор Новков и побара од директорот да 
достави до советниците список на нередовни плакачи на комунални услуги .Директорот Горан Кокев образложи дека според 
законот за заштита на податоци не е во можност да достави таков список на совтниците .Виктор Новков праша зошто за 
испитувањето на квалитетот на водата се земаат примероци само од едно место а не од повеке локации за да се има увид на 
квалитетот на водата на целата територија во Општина Зрновци.За збор се јави градоначалникот и образложи дека центарот 
кој ги извршува овие испитувања си има посебна метода  за земање на примероци за испитување на квалитетот на водата и 
тоа го прави да одредени висински коти како би имале реален показател за квалитетот на водата .За збор се јави Владо 
Ристов и побара од советниците да донесат Одлука за цената на водата да се врати на 20 денари по м3 и услугата за 
канализација  на 4 денари . 

7.Информација за 1-ва Обука за членови на совет од Источно плански регион   во организација на Фондација за развој на 
локални заедници Штип 

За збор се јави Владо Ристов и на советниците кои не биле присутни на обуката за членови на Совет им подели копија од 
работните материјали и во кратки црти им ги образложи активностите на обуката . 

8. Одлука за поништување на одлуката број 08-212/1 донесена на 10-та редовна седница на општина Зрновци одржана на 
ден 09.03.2018 година  за одобрување на спонзорство за покривање на медиумски настани и тековни активности на 
Општина Зрновци за 2018 година за  ТРД,,ТВ Кочани ЛД,, ДООЕЛ Ул,,Др.Николиќ,, бр.36-  Кочани 

 
Претседателот отвори дисусија по точката и образложи дека има пристигнато ново барање за доделување на 

средства за медиумско покривање и истото го прочита на советниците .Претседателот на советот предложи на советниците 
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да ја поништат одлуката број 08-212/1 од 09.03.2018 година во која се одобрува спонзорство по 2000 денари месечно на 
еден медиум и да се одреди паушален износ за сите медиуми кои ги покриваат активностите на Општина Зрновци. 
Предлогот на претседателот на Совет Владо Ристов едногласно беше усвоена . 
9. Одлука за доделување на средства за медиумско покривање на настани и тековни активности на Општина Зрновци за 
2018 година 

 
За збор се јави Владо Ристов и предложи на ТВ Кочани и на ТВ Канал 8 да  се доделат сретсва во висина од по 20 000 денари 
за 2018 година а на Радио Кочани и на веб порталот Комарец по 4000 денари .Бидејки никој повеке не се јави за збор со 9 
гласа За предлогот на Владо Ристов беше усвоена . 
 
10. Одлука за сопствено парично и непарично учество на Општина Зрновци во реализација на проектот:Изградба на 
пристапен пат до археолошки локалитет ,,Манастириште,,кој се наога над с.Мородвис ,до манастирот ,,Св.Симеон,, 
,с.Мородвис , Општина Зрновци 
 
За збор се јави градоначалникот Блаже Станков и на советниците им образложи дека Општина Зрновци ја помина првата 
фаза од оценката на повикот од страна на проектот: ,,Проект за локална и регионална конкурентност ,, финансиран од 
Светска банка а на тема туризам .Градоначалникот образложи дека Општина Зрновци како сопствено учество  може да 
учествова со 10 % од вредноста на проектот според дадената проектна конструкција .Градоначалникот кажа дека има 
можност дел од нашето учество да биде во работни активности на дел од вработените кое ке биде накнадно дефинирано со 
донаторот . 
Бидејки никој повеке не се јави оваа Одлука едногласно беше донесена. 
11. Одлука за преотстапување на трајно користење на моторно возило Застава 101 и мопед на КЈП,,Водна кула,, Зрновци . 

За збор се јави Градоначалникот Блаже Станков и на советниците им образложи дека за потребите на КЈП,,Водна кула,, 
општината да им ги преотстапи на трајно користење  дел од своите основни средства и тоа моторно возило Застава 101 и 
мопед кои ке бидат користени за потребити на КЈП,,Водна кула ,,Зрновци .Бидејки никој повеке не се јави за збор Одлуката 
едногласно беше донесена. 

12.Разно 

За збор се јави Јохан Горгиев и предложи Општина Зрновци според можностите финансиски да и помогне на ученичката 
Радица Јованова која е одлична ученичка а не е во можност со сопствени средства да го продолжи образовниот процес . 

За збор се јави Градоначалникот Блаже Станков и образложи дека веке е воведено пракса во последните неколку години 
општината да распише оглас за доделување на стипендија за учениците кои ке се запишат прва година  на факултет.Пред 
започнување на академската година ке има оглас  и сите заинтересирани можат да се пријават на истиот. 

 

 

 
Дискусијата беше исцрпена и седницата заврши во 15.30 мин 
 
         Записничар                                                             Претседател на  Совет на  Општина Зрновци 
  Кристиан Савев                                                                                         Владо Ристов 
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