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З А П И С Н И К 
 бр. 17 

 
Од одржаната 17-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 20.08.2018 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници . Останати присутни: Методи Николов,  и 
Благој Данев Горан Кокев. 

 
 
 
На седницата беше предложен следниот: 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 15-тата и 16-тата седница. 
2. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање чисти паралелки со помалку од 24 учемика и 

формирање на една комбинирана паралелка II и III одд. Во ПОУ Синиша Стоилов во с.Мородвис во 
учебната 2018/19 год согласно Законот за Основно образование член 41. Став 7 ( Сл.весник на РМ бр. 
103/2018, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017. 

3. Предлог – Одлука за давање на согласност за поголем број на деца во воспитните групи од бројот утврден 
со закон во ЈОУДГ „Бисерчиња“ с.Зрновци, општина Зрновци 

4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за измена и дополнување на правилникот за 
систематизација на работните места во ЈОУДГ „Бисерчиња“ с.Зрновци, општина Зрновци. 

5. Извештај за работењето на КЈП „Водна кула“ – Зрновци за период од 01.01.2018 год до 30.06.2018 год. 
6. Разно  

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред.  
Методи Николов се јави за збор и побара допуна на дневниот ред со следните точки: 

6-та: Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на канализационите мрежи во 
Зрновци, Мородвис и Видовиште како и филтер станицата за предтретман во с.Мородвис на КЈП „Водна кула“ 
с.Зрновци 
7-ма: Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на водоводните системи во Зрновци, 
Мородвис и Видовиште на КЈП „Водна кула“  с.Зрновци 
8-ма: Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на Фабриката за вода во с Зрновци на 
КЈП „Водна кула“ с.Зрновци 
9-та: Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на Филтер станицата за механичко 
прочистување на водата во с.Зрновци на КЈП „Водна кула“ с.Зрновци. 
 Дневниот ред со новите точки беше усвоен со 9-ЗА гласа. 
1. Усвојување на записникот од 15-тата и 16-тата седница. 

Претседателот ја отвори дискусијата по точкатаза 15 записник. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека во 
записникот стоело дека Виктор Ангелов побарал од Директорот на КЈП да се достави до советниците деловодник и статут на 
КЈП а тоа го побарал тој. Записникот со таа измена беше  усвоен со 9-ЗА гласа. По записникот бр. 16 немаше дискусија и 
истиот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање чисти паралелки со помалку од 24 учемика и 
формирање на една комбинирана паралелка II и III одд. Во ПОУ Синиша Стоилов во с.Мородвис во 
учебната 2018/19 год согласно Законот за Основно образование член 41. Став 7 ( Сл.весник на РМ бр. 
103/2018, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017. 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави методи Николов кој ја појасни потребата од 
донесувањето на оваа одлука поради малиот број на ученици во училиштето. Немаше дискусија по точката и истата беше 
донесена со 9-ЗА гласа. 

3. Предлог – Одлука за давање на согласност за поголем број на деца во воспитните групи од бројот утврден 
со закон во ЈОУДГ „Бисерчиња“ с.Зрновци, општина Зрновци. 
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Претседателот отвори дисусија по точката. Методи Николов ја појасни потребата о донесување на оваа одлука ( 
поради малиот број на персонал а беа прочитани и одредбите од Законот за бројот на деца во една група. Немаше дисксуија 
по точката и одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за измена и дополнување на правилникот за 
систематизација на работните места во ЈОУДГ „Бисерчиња“ с.Зрновци, општина Зрновци. 

Претседателот отвори дисксуија по точката. Им беше објаснето на советниците од страна на методи Николов дека во 
моментот вработените во градинката имаат две возпитни групи а очекуваниот број во септември ќе биде поголем од 
дозволениот. Во процедура е промена на Правилникот за систематизација и се очекува одобрување на нови вработувања. 
Одлуката е за покривање на тој вакум период. Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

5. Извештај за работењето на КЈП „Водна кула“ – Зрновци за период од 01.01.2018 год до 30.06.2018 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Советниците го имаа пред себе пишаниот извештај а директорот Горан 
Кокев ги појасни одделните ставки од финансискиот извештај. Тој кажа дека наплатата за овој период е околу 66%. Тој 
спомена и дека има одредени каснења околу извршувањата на наплата на долгови поради тоа што нотарот предвреме 
барал наплата на неговата нотарска награда.За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека на одредена шахта немало капак. 
Му беше одговорено дека ќе се провере и дека ке се набави капак. Советниците беа информирани дека во тек е процес на 
изработка на бизнис план за КЈП од каде меѓу другото ќе произлезе и предлог соодветна цена на услугите на КЈП. Немаше 
понатамошна дискусија и извештајот беше усвоен со 8-ЗА и 1 воздржан. 

6. Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на канализационите мрежи во 
Зрновци, Мородвис и Видовиште како и филтер станицата за предтретман во с.Мородвис на КЈП „Водна 
кула“ с.Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Им беше појаснето на советниците дека одлуката е потребна за да КЈП 
може истите објекти да ги вметне во својот бизнис план, да се рачуна амортизација и сл. Виктор Новков праша дали тоа ќе 
значи и покачување на водата? Му беше одговорено дека не. Регулаторната комисија ќе предложи цени а цената ќе ја усвои 
УО односно Советот. Одлуката беше донесена со 9-ЗА. 

7. Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на водоводните системи во Зрновци, 
Мородвис и Видовиште на КЈП „Водна кула“  с.Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дисксуија и одлуката беше донесена со 9-ЗА. 
8. Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на Фабриката за вода во с Зрновци 

на КЈП „Водна кула“ с.Зрновци. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дисксуија и одлуката беше донесена со 9-ЗА. 

9. Одлука за преостапување (користење, стопанисување и одржување) на Филтер станицата за механичко 
прочистување на водата во с.Зрновци на КЈП „Водна кула“ с.Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дисксуија и одлуката беше донесена со 9-ЗА. 
 

10. Разно 

Претседателот отвори дискусија по точката. Виктор Новков праша зошто советниците го немаат добиено 
деловодникот и статутот. Му беше одговорено дека ќе го добијат по емаил. Немаше понатамошна дискусија. 

 
Седницата заврши во 13:18 
 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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