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З А П И С Н И К  бр. 48 
 

Од одржаната 48-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 13.03.2020 год.  со 
почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници . Останати 
присутни:Методи Николов, Градоначалникот, Горан Кокев, и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 46-тата и 47-мата седница, 
2. Предлог Одлука за усвојување на завршната сметка на КЈП Водна Кула Зрновци за 2019 година, 
3. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Зрновци за 2019 година, 
4. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на ООУ Синиша Стоилов – Зрновци за 2019 

година, 
5. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци за 2019 

година, 
6. Информација за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница Кочани и активности кои 

се преземаат за реализација на планот за наводнување. 
7. Разно 

Тек на седницата: Претседавачот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Претседавачот  
предложи  за 7-ма точка : Одлука за доставување на информации на барање од Државната комисија за 
спречување на корупција. Советниците со 9-ЗА гласа го усвоија дневниот ред. 

 
1. Усвојување на записникот од 46-тата и 47-мата седница, 

Претседателот отвори дискусија по 46-тиот записник. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен 
со 9-ЗА гласа. 

Претседателот отвори дискусија по 47-миот записник. Никој не се јави за збор и истиот беше усвоен со 9-
ЗА гласа. 

2. Предлог Одлука за усвојување на завршната сметка на КЈП Водна Кула Зрновци за 2019 година, 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Горан Кокев. Тој накратко ја образложи 

завршната сметка кажувајќи дека во 2019 во споредна со 2018 се направени значителни заштеди и намалување 
во расходната страна, дека наплатата/ реализацијата е околу 82% и дека се намалени трошоците за хемикалии. 
Славчо Гиздовски праша зошто се намалени и дали тоа значи дека водата е помалку исправна? Му беше 
одговорено дека средствата за хемикалии се намалени поради подобра контрола на нивото на вода во 
резервоарот и дека водата си е исправна.Виктор Новков направи забелешка дали има податоци само колку е 
наплатата за 2019 без при тоа да се земе плаќањето на сметки и за предходната година. Директорот кажа дека 
нивото на наплата е скоро како и минатата година но оваа година имало поголемо фактурирање на водата. Јохан 
Георгиев праша дали тие пари што претпријатието ги даде за нотар и адвокат за утужување на граѓаните со 
долгови почнале да се враќаат? Му беше одговорено дека нема некои ефекти и дека сега претпријатието се 
обидува преку писмени опомени преку адвокат ( 150мкд по опомена) да ја постигне истата цел. На крај 
завршната сметка беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

3. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Зрновци за 2019 година, 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа накратко ја појасни завршната 
сметка, кажа дека капиталните инвестиции за 2019 година во голем дел не се реализирани поради доцнењето на 
приливот од државата и дека истите средства се планирани во оваа година. Виктор Новков праша зошто во делот 
на завршната сметка за данок од имот има толкава разлика од 300.000. му беше одговорено дека оваа сума се 
планира спрема вкупниот облог и се смета дека 100% ќе биде наплатена а во реалноста посебно од физичките 
лица данокот се тешко наплаќа. Славчо Гиздовски се јави за збор и кажа дека на обуката во Берово било кажано 
дека праксата на општините да кога граѓанинот ќе дојде за некоја услуга да се проверува и да се наплака ако има 
долг не била законска. После изцрпената дискусија завршната сметка беше усвоена со 9-ЗА гласа. 
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4. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на ООУ Синиша Стоилов – Зрновци за 2019 
година, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова која ја ја појасни завршната сметка која 
е дел од завршната сметка на општината. Немаше прашања и завршната сметка на училиштето беше усвоена со 
9-ЗА 

5. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци за 2019 
година, 

Претседателот ја отвори точката за дискусија и при тоа кажа дека тој се иззема од расправа и гласање за 
оваа точка согласно дописот што стигнал до Советот на општината од Државната комисија за спречување на 
корупцијата. Тој кажа дека не знаел досега за оваа одредба од законот. Методи Николов го прочита  членот 44 
според кој вработено лице во институција основана од општината не смее да учествува во расправа и да гласа за 
точка поврзана со оваа институција. Градоначалникот кажа дека очигледно е дека има пријава до 
Антикорупциската комисија и дека вакви случаеви имало и во Берово, Кочани и други општини но ете сега 
законот важи за Зрновци. Од страна на Виктор Новков беше побарано 15 мин пауза заради консултации бидејќи 
тие не знаеле за овој допис од порано. ( 13:15 ч) 
После паузата се продолжи со работа и завршната сметка на ЈОУДГ Бисерчиња беше усвоена со 8-ЗА. 

6. Информација за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница Кочани и активности кои 
се преземаат за реализација на планот за наводнување. 

Претседателот кажа дека поради неприсуство на преставници од АД Водостопанство подружница кочани точката 
се одложува. 

7. Одлука за доставување на информации на барање од Државната комисија за спречување на 
корупција 

Претседателот отвори дискусија по точката и го прочита барањето од Државната комисија за спречување 
на корупцијата. Тој кажа дека не знаел за овој член од законот и дека не бил информиран од никого. Виктор 
Новков побара или да се одложи седницата или подготвениот одговор по дописот предходно да биде 
презентиран пред советниците. Градоначалникот кажа дека дописот е до Советот и дека Советот треба да 
одговори и дека одговорите се едноставни: дали претседавачот е вработен во ЈОУДГ Бисерчиња  -- ДА и дали се 
има изземено при расправата на точки во врска со оваа институција – НЕ. Тошо Андонов кажа дека ова се има 
случено пред да стапи на функција и побара тој да биде изземан. Одлуката за достава на бараните информации 
беше донесена со 9-ЗА 

8. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека има писмено барање од Венцо Андонов до 

Советот на општината во кое бара Советот да влијае да му се исплати хонорарот за репарација на тракторската 
приколица со инсталација на хидроулика за потребите на КЈП Водна Кула. Збор зема Горан Кокев кој кажа дека 
немало писмен договор само усмен и тоа во висина до 30.000 а целта била само репарација на приколицата и тоа 
со материјали обезбедени од претпријатието а не и инсталација на хидроулика. Беше кажано дека Венцо 
Андонов бил уредно поканет да присуствува на седницата а и му беше позвонето на тел и за време на седницата. 
Градоначалникот се јави за збор и кажа дека има чуено за оваа работа и дека имало обвинувања дека тој не 
дозволувал да се плати. Тој рече добро еве дозволувам но на кој начин може да му се плати без процедура за 
јавни набавки и без договор и кажа дека директорот требало да има во предвид оваа работа. Виктор Новков 
кажа дека директорот лично на седница на совет на својот мобилен покажувал снимка видео како работи новата 
приколица. Тој предложи најитно директорот да изнајде решение за ова за да не стане истиот случај со 
проблемот со Роберт. Маја Илијева истотака кажа дека се има сретнато со Венцо Андонов и тој и ја кажал 
неговата верзија дека бил најмен да се репарира приколицата а сега не бил платен за својата работа. Јохан 
Георгиев кажа дека од сикуство знае дека работите поврзани со хидроулика се скапи и дека тоа би чинело околу 
2000 евра. Беше заклучено директорот заедно со управниот одбор на КЈП да седнат со Венцо Андонов и да 
изнајдат решение на проблемот. 
Седницата заврши во 14.21 часот. 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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