З А П И С Н И К бр. 27
Од одржаната 27-ма редовна седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 13.02.2019
год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. На седницата беа присутни 9(девет)
советници. Останати присутни: Кристиан Савев(Записничар) , Ленче Илиова (одд.Финансии),Горан
Кокев(Директор на КЈП,,Водна кула,,) .Александра Коцева (Директор на ЈОУГД ,,Бисерчиња),Кирчо
Горгиев (Директор на ОУ,,Синиша Стоилов,,)
На седницата беше предложен следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од 26-тата седница.
2. Извештај од градоначалникот на Општина Зрновци за работењето на локалната
самоуправа во 2018 година.
3. Осврт за работа на советот на Општина Зрновци за 2018 година.
4. Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,
во учебната 2018/2019 година и проблемите во врска со наставата во второто
полугодие.
5. Одлука за давање согласност на планот и програмата за екскурзии за трето,шесто и
девето одделение во 2019 година.
6. Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата на КЈП,,Водна
кула,,Зрновци за 2018 година.
7. Одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за работа
на ЈОУДГ ,,Бисерчиња,,с.Зрновци за 2018 година.
8. Проширување на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година.
9. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Зрновци за четврто
тромесечје (К1,К2,К3) за 2018 година.
10. Одлука за давање на приоритет на проектот ,,Изградба на дел од ул,,Тодор Арсов,,во с.
Зрновци за конкурирање на Општина Зрновци на повикот на Бирото за регионален
развој на РМ.
11. Одлука за сопствено учество во финансирањето на проектот ,,Изградба на дел од
ул,,Тодор Арсов,,во с. Зрновци за во висина од 10% од вкупната вредност на проектот.
12. Одлука за давање на приоритет на проектот,, Изградба на резервоар за вода за висока
зона од 50 м3 во с. Зрновци ,,за аплицирање до Министерството за животна средина и
просторно планирање на РМ според програма за управување со водите во 2019
година.
13. Одлука за намена на средствата добиени од грантот за успешност МСИП за набавка на
трактор со приклучна механизација .
14. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Зрновка во опфатот на УПС
Зрновци –Општина Зрновци.
15. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Морошка во опфатот на УПС
Мородвис –Општина Зрновци.
16. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Видовишка во опфатот на УПС
Видовиште –Општина Зрновци.
17. Одлука за определување на крајбрежниот појас на водотек на Дол во село Мородвис
во опфатот на УПС Мородвис –Општина Зрновци.
18. Решение за разрешување на Љупчо Горгиев од член на УО на ЈОУДГ ,,Бисерчиња,, во
Општина Зрновци а именување на Зоран Ефремов за член на УО на ЈОУДГ
,,Бисерчиња,, во Општина Зрновци.
19. Разно
Тек на седницата:
Претседателот на советот Владо Ристов отвори расправа по предложениот дневен ред .Бидејки никој не
се јави за збор предложениот Дневен ред со 7(седум)гласа за и 2(два) гласа воздржани беше усвоен.
1. Усвојување на записникот од 26-тата седница.
Претседателот на советот Владо Ристов отвори дисксуија по точката. Бидејки никој не се јави за
збор записникот од 26 тата седница беше усвоен со 8 гласа за и 1 глас против.
2. Извештај од градоначалникот на Општина Зрновци за работењето на локалната
самоуправа во 2018 година.
За збор се јави градоначалникот на Општина Зрновци Блаже Станков и на советниците ја образложи
моменталната состојба во Општина Зрновци.Градоначалникот образложи дека Општина Зрновци поради
финансиски расположливите средства е принудена своите надлежности да ги спроведува со скромна
,мала администрација која успева да одговори на своите обврски кои од ден на ден се
зголемуваат.Градоначалникот образложи колку вкупно предмети се сработени во текот на 2018
година.Градоначалникот исто така ги образложи започнатите ,реализираните и тековните проекти кои се
реализирани во 2018 година и тековните кои се спроведуваат а се започнати во 2018 година
.Градоначалникот ги истакна проектите со кои сме аплицирале до повеке институции а кои се одбиени и
покрај нивната издржливост и квалитетно сработени од наша страна.Градоначалникот истакна неколку
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квалитетни проекти со кои ке аплицира Општина Зрновци во 2019 година и се надева на нивна
реализација.
За збор се јави Душко Горгиев и праша ,зошто во буџетот не се предвидени средства за нови
вработувања кога во администрацијата има недостаток од кадар.
За збор се јави градоначалникот Блаже Станков и образложи дека Општина Зрновци работи со
лимитиран буџет и е една од најмалите општини по територија и население и средствата со кои
располагаме не дозволуваат да си дозволиме нови вработувања.
Бидејки никој повеке не се јави за збор со 8 гласа за и 1 глас воздржан извештајот од
градоначалникот беше усвоен .
3. Осврт за работа на советот на Општина Зрновци за 2018 година.
За збор се јави претседателот на советот Владо Ристов и на советниците им го образложи писмениот
извештај кој им беше доставен на советниците во работните материјали за оваа седница .
Бидејки никој не се јави за збор извештајот едногласно беше усвоен.
4. Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,
во учебната 2018/2019 година и проблемите во врска со наставата во второто
полугодие.
За збор се јави Кирчо Горгиев директор на ОУ,,Синиша Стоилов,, и на советниците детално им го
образложи полугодишниот извештај кој претходно им беше доставен на советниците во работните
материјали за оваа седница .Директорот ја образложи актуелната состојба во училиштето .Директорот
образложи дека нема никаков проблем со превозот на ученици и со затоплувањето на училиштето за
време на грејната сезона.Директорот кажа дека е задоволен од успехот на учениците кој е за нијанса
подобар од истиот период во претходната година.Директорот образложи дека учениците од ОУ,,Синиша
Стоилов ,,имаат настапувано на повеке државни и мегуопштински натпревари и постигнале значителен
успех .
За збор се јави Јохан Горгиев и праша во каква состојба е спртската сала.
за збор се јави Кирчо Горгиев и образложи дека целокупно салата е во добра состојба со исклучок на
повремени ситни оштетувања кои навремено успеват да ги санираат .
За збор се јави Виктор Новков кој праша за лицето кое ја одржува спортската сала дали е ангажирано од
училиштето или од општината и дали за време на користењето на салата е присутно во салата.
За збор се јави Кирчо Горгиев и образложи дека лицето е ангажирано од училиштето со договор на дело
и колку е тој запознаен со работата лицето е присутно во салата додека таа се користи истата надвор од
школските активности .
За збор се јави Дивна Веселинова која сакаше да пренесе позетивно мислење од родители кои имаат
деца во ова училиште за успесите по Англиски јазик кај децата .
Бидејки повеке никој не се јави за збор полугодишниот извештај едногласно беше усвоен.
5. Одлука за давање согласност на планот и програмата за екскурзии за трето,шесто и
девето одделение во 2019 година.
За збор се јави Кирчо Горгиев директор на ОУ,,Синиша Стоилов,, и на советниците детално им го
образложи планот и програмата за екскурзии на учениците од трето,шесто и девето одделение кој план и
програма им беше доставен во работните материјали на советниците .
Бидејки повеке никој не се јави за збор полугодишниот извештај едногласно беше усвоен.
6. Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата на КЈП,,Водна
кула,,Зрновци за 2018 година.
По ова точка од дневниот ред претседателот отвори претрес , за збор се јави директорот на КЈП Водна
Кула , Зрновци кој меѓудругото ги изнесе проблемите со кој се соочуваше комуналното претпријатието
во 2018 година како и работењето во 2018 година. Истакна дека комуналното претпријатие одржува 15
км водоводна мрежа а исто толку скоро и канализациона мрежа.
Во 2018 година поради сопирањето и пуштањето на водата во Мородвис имавме доста дефеци на
водоводната мрежа. меѓутоа годинава планираме да го решиме проблемот со водоводната мрежа во
Мородвис .
За Видовиште не дистрибуираме вода .Што се однесува со канализационата мрежа , во 2018 година ја
оддржувавме канализационата мрежа во Зрновци , Мородвис и Видовиште.
Изнесувањето на сметот го вршиме редовно и тоа во Понеделник , Вторник , Среда и Четврток
изнесуваме смет од зрновци додека во петок изнесуваме смет од Видовиште и Мородвис .Имаме
склучено Договори со погребалните оператори: Горица , Касирец и Вечен сон за користење на
инфраструктурата во гробиштата во Видовиште , Мородвис и Зрновци .Душко Горгиев праша дали е во
функција цевководот во Мородвис од кај школото во Мородвис до резервоарот , одговорот беше не ,
бидејки резервоарот во Мородвис е на повисока кота од оној во Зрновци . Виктор Ангелов праша дали и
тој може да се приклучи на цевководот што води према Мородвис . Одговорот беше негативен . Маја
Илиева праша дали средствата што се за проширување на буџетот се наменети за да се плати
приколицата за кјп Водна Кула. Одговорот беше не , бидејки тие средства се за набавка на трактор и
приклучна механизација .Душко Горгиев праша дали се планира да се направи препокривање на
кровната конструкција на трпезаријата во селските гробишта во зрновци. Барам за наредна седница
точката да се стави на дневен ред како решавање на проблемот со приклучоците на цевководот према
Мододвис .Виктор Новков праа што со средствата приберени од погребалните оператори . Тие се
минимални средства ,а имаме проблеми и за нивно прибирање.
Повторно за збор се јави Виктор Новков и образложи дека КЈП треба да купи една помпа за прскање и
тотален хербицид да ги испрскаат гробиштата како би се очистиле од трева.Виктор Новков исто така
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праша зошто нивната улица не била исчистена од снег .За збор се јави Горан Кокев и кажа дека две улици
имаат заборавено а останатите улици на територија на општината биле навремено и квалитетно
исчистени.
За збор се јави Виктор Ангелов и кажа дека има реакција од одредени грагани дека кај некои грагани
почесто се изнесувало смет во однос на останатите домакинства .
За збор се јави Горан Кокев и образложи дека одредени корисници имаат повеке смет и плакаат
повисоки услуги и затоа почесто се изнесува сметот кај нив .
Бидејки повеке никој не се јави за збор извештајот за реализација на програмата на КЈП,,Водна
кула ,, со 8 гласа за и 1 воздржан беше усвоен.
7. Одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за работа
на ЈОУДГ ,,Бисерчиња,,с.Зрновци за 2018 година.
За збор се јави Александра Коцева директорка на ЈОУДГ,,Бисерчиња,, и на советниците детално им го
образложи годишниот извештај .Александра Коцева потенцира дека е задоволна од работата на
градинката и дека кога почнале со работа имале 42 деца а во моментов за неколку месеци имаат 57
деца.Александра Коцева ги образложи активностите во 2018 година и истакна дека градинката има
успешна соработка со Црвен крст од Кочани и Здравен дом Кочани.
За збор се јави градоначалникот Блаже Станков и ја праша директорката дали сите деца во градинката се
редовно вакцинирани .Алексанндра Коцева одговори дека сите деца се вакцинирани .
За збор се јави Виктор Ангелов и праша дали некој од вработените во градинката порано си заминувале
од работа и дали во градинката има проблем со дисциплината на децата .
За збор се јави Александра Коцева и образложи дека се почитува работното време во градинката ,но
имало случаеви кога од оправдани причини, најавено некој вработен порано заминал од работа.Исто
така директорката Александра Коцева образложи дека нема поплака од родители за дисциплината кај
децата во градинката ,а во врска дека некои деца на вработени во градинката ја нарушувале
дициплината не се согласува со таа констатација и образложи дека тоа се мали деца на кои им требало
малце време да се прилагодат на редот во градинката и во моментов градинката функционира во
најдобар ред во поглед на дисциплината .За збор се јави градоначалникот Блаже Станков и образложи
дека тоа е малку специфична ситуација кога вработени имаат деца во градинката и дека со повеке
посветеност овој проблем се надминал.
За збор се јави Виктор Новков и ја праша директорката како оди наплатата за надоместокот за во
градинката .
Директорката Александра Коцева образложи дека немаат никаков проблем со наплатата на
надоместокот .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за усвојување на годишниот извештај за
реализација на Програмата за работа на ЈОУДГ ,,Бисерчиња,,с.Зрновци за 2018 година со 8 гласа
за беше донесена.
8. Проширување на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година.
За збор се јави Ленче Илиова и на советниците детално им ја образложи потребата од дополнување на
буџето за 2019 година .
Бидејки повеке никој не се јави за збор проширувањето на Буџетот на Општина Зрновци
едногласно беше усвоен.
9. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Зрновци за четврто
тромесечје (К1,К2,К3) за 2018 година.
За збор се јави Ленче Илиова и на советниците детално им го образложи Квартален извештај за
извршување на буџетот на Општина Зрновци за четврто тромесечје (К1,К2,К3) за 2018 година ,кој
извештај им беше доставен на советниците во работните материјали за оваа седница.
Бидејки повеке никој не се јави за збор Кварталниот извештај за извршување на буџетот на
Општина Зрновци за четврто тромесечје (К1,К2,К3) за 2018 година едногласно беше усвоен.
10. Одлука за давање на приоритет на проектот ,,Изградба на дел од ул,,Тодор Арсов,,во с.
Зрновци за конкурирање на Општина Зрновци на повикот на Бирото за регионален
развој на РМ.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им образложи за која улица се работи и за
потребата од донесување на ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за давање на приоритет на проектот ,,Изградба на дел
од ул,,Тодор Арсов,,во с. Зрновци за конкурирање на Општина Зрновци на повикот на Бирото за
регионален развој на РМ едногласно беше усвоен.
11. Одлука за сопствено учество во финансирањето на проектот ,,Изградба на дел од
ул,,Тодор Арсов,,во с. Зрновци за во висина од 10% од вкупната вредност на проектот.
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за сопствено учество во финансирањето на проектот
,,Изградба на дел од ул,,Тодор Арсов,,во с. Зрновци за во висина од 10% од вкупната вредност на
проектот ,едногласно беше донесена.
12. Одлука за давање на приоритет на проектот,, Изградба на резервоар за вода за висока
зона од 50 м3 во с. Зрновци ,,за аплицирање до Министерството за животна средина и
просторно планирање на РМ според програма за управување со водите во 2019
година.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
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Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за давање на приоритет на проектот,, Изградба на
резервоар за вода за висока зона од 50 м3 во с. Зрновци ,,за аплицирање до Министерството за животна
средина и просторно планирање на РМ според програма за управување со водите во 2019
година,едногласно беше донесена.
13. Одлука за намена на средствата добиени од грантот за успешност МСИП за набавка на
трактор со приклучна механизација .
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за намена на средствата добиени од грантот за
успешност МСИП за набавка на трактор со приклучна механизација ,едногласно беше донесена.
14. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Зрновка во опфатот на УПС
Зрновци –Општина Зрновци.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за определување на крајбрежниот појас на река
Зрновка во опфатот на УПС Зрновци –Општина Зрновци, едногласно беше донесена.
15. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Морошка во опфатот на УПС
Мородвис –Општина Зрновци.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Морошка
во опфатот на УПС Мородвис –Општина Зрновци,едногласно беше донесена.
16. Одлука за определување на крајбрежниот појас на река Видовишка во опфатот на УПС
Видовиште –Општина Зрновци.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за определување на крајбрежниот појас на река
Видовишка во опфатот на УПС Видовиште –Општина Зрновци , едногласно беше донесена.
17. Одлука за определување на крајбрежниот појас на водотек на Дол во село Мородвис
во опфатот на УПС Мородвис –Општина Зрновци
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
ваква одлука .
Бидејки повеке никој не се јави за збор Одлуката за определување на крајбрежниот појас на
водотек на Дол во село Мородвис во опфатот на УПС Мородвис –Општина Зрновци ,едногласно беше
донесена.
18. Решение за разрешување на Љупчо Горгиев од член на УО на ЈОУДГ ,,Бисерчиња,, во
Општина Зрновци а именување на Зоран Ефремов за член на УО на ЈОУДГ
,,Бисерчиња,, во Општина Зрновци.
За збор се јави Методи Николов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на
вакво Решение .
Бидејки повеке никој не се јави за збор едногласно беше разрешен Љупчо Горгиев од член на УО на
ЈОУДГ ,,Бисерчиња,, во Општина Зрновци а на негово место именуван Зоран Ефремов за член на УО на
ЈОУДГ ,,Бисерчиња,, во Општина Зрновци.
19. Разно
За збор се јави Виктор Ангелов и праша какви активности спровела општинската администрација
во врска со надминување на проблемот со паркиран трактор на Винички пат кој го попречува нормалното
одвивање на сообракајот .
За збор се јави Методи Николов и образложи дека за ваков спор надлежна е сообракајната
служба при МВР Кочани , истата била известена и биле преземени активностио од нивна страна за
надминување на овој проблем .

Записничар
Кристиан Савев
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Претседател на Совет
Владо Ристов

