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З А П И С Н И К  бр. 50 
 

Од одржаната 50-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 23.06.2020 год.  со 
почеток во 12:30 ч, во домот на културата во Зрновци. Седницата започна со сите советници . Останати присутни:, 
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 49-тата седница, 
2. Информација за доделено градежно земјиште на времено и трајно користење во периодот 

јануари – јуни 2020 год, 
3. Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина 

Зрновци во периодот јануари – јуни 2020 год, 
4. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците од 

прво одд. во основното училиште, 
5. Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на учениците во основното 

образование на подрачјето на општина Зрновци 
6. Одлука за повлекување на Одлуката бр. 09-237 од 05.09.2016 год. со која се задолжуваа 

операторите кои вршат погреб да платата комунална такса за влез во гробиштата во Зрновци, 
Мородвис и Видовиште, 

7. План за создавање на технички и организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита 
на обработката на личните податоци 

8. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување на тајност и заштита на 
обработката на личните податоци 

9. Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за 
повторно враќање на зачуваните лични податоци 

10. Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, 
бришење и чистење на медиумите, 

11. Правилник за определување на обврските и одговорностите на овластените лица и 
администраторот на информацискиот систем при користење на документите и информатичко 
комуникациската опрема 

12. Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти, 
13. Одлучување по барањето доставено од КЈП Водна Кула – Зрновци 
14. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ја отвори седницата и побара дискусија по предлог дневниот ред. За збор се јави Јохан 

Горгиев кој побара нова точка на дневниот ред: Санација на дупката на патниот правец Зрновци – Виница на 
излезот од селото. Председателот ја стави точката на гласање и истата беше усвоена со 9-За. Дневниот ред со 
новата точка беше ставен на гласање и истиот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од 49-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор и записникот беше усвоен со 9-ЗА 

гласа. 
2. Информација за доделено градежно земјиште на времено и трајно користење во периодот 

јануари – јуни 2020 год, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов ги информира советниците дека има 

писмена информација до нив каде е споменато дека неодамна е спроведена процедура за отугување на 6 плаца 
за индивидуално домување и 1 за мало стопанство. Процедурата е завршена и новите сопственици веќе ги имаат 
плацевите на имотен лист. Има останато уште еден мал плац кој најверојатно ќе биде уреден за паркинг простор.. 
Информацијата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 
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3. Информација за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина 
Зрновци во периодот јануари – јуни 2020 год, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов ги информира советниците дека за 
извештајниот период општината има издадено 12 изводи од УП и 3 градежни дозволи. Градоначалникот ги 
информира советниците дека неодамна имал средба со еден од операторите на погребални услуги од кој добил 
барање на плац за изградба на приватна капела. Истиот ветил дека ќе ги одржува и гробиштата. Тој се обрати до 
советниците за сугестии и одлука дали општината треба да одреди парцела за оваа намена и сама да ја гради па 
да ја даде на користење на КЈП или да одреди парцела истата ја продаде на аукција па приватниот да 
стопанисува со неа при тоа консултирајќи го Советот за цените на услугите. Третата опција би било Јавно-
приватно партнерство.Потребата од имање на капела е голема и дека штом УП бидат готови треба да се 
размисли за една од опциите. Информацијата беше усвоена со 9-ЗА. 

4. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците од 
прво одд. во основното училиште, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов кажа дека ова било редовна процедура каде 
училиштето бара дефинирање на реонот од каде може да се запишуваат новите ученици и дека деталите се 
дадени во материјалите. Виктор Новков се јави за збор и изјави револт зошто советниците како основачи на ОУ 
не биле поканети на одбележувањето на патрониот празник. Му беше одговорено дека од името на Советот бил 
поканет и присуствувал Претседателот на советот а од име на општината само Градоначалникот. На реагирањето 
зошто на настанот присуствувале и партиски преставници од ВМРО му беше одговорено дека истите не биле 
поканети туку самоиницијативно присуствувале. 

Одлуката беше изгласана со 7-ЗА и 2 против. 
5. Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на учениците во основното 

образование на подрачјето на општина Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека ова е редовна процедура без 

која не може да се распише тендерот бидејќи ако на тендерот се добие повисока цена од дефинираната 
училиштето има право да го поништи тендерот. Тошо Андонов праша од каде е дојдено до оваа највисока цена? 
Му беше одговорено дека ова е фактички понудената цена од предходните години. Одлуката беше донесена со 
9-ЗА. 

6. Одлука за повлекување на Одлуката бр. 09-237 од 05.09.2016 год. со која се задолжуваа 
операторите кои вршат погреб да платат комунална такса за влез во гробиштата во Зрновци, 
Мородвис и Видовиште, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека на него лично неколку граѓани 
му се пожалиле дека тој износ од 1500 ден кој граѓаните го плаќаат за влез во гробиштата им е висок а и тој 
самиот испитал дека таква такса не се плаќа во Оризари, подлозите и др. Од друга страна Горан Кокев кажа дека 
сеуште има побарувања за неколку такси од повеќе оператори. Тошо Андонов се јави за збор и кажа дека тој за 
неговиот татко има плаќано такса од 1500 ден во 2015 год и дека ако е наплаќано цела 2015 тогаш треба да се 
испита и дали таквите средства биле уплаќани на КЈП. Душко Георгиев кажа дека треба да се најде начин 
средствата од операторите по овој однос да се наплата. Одлуката беше донесена со 9-ЗА. 

7. План за создавање на технички и организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита 
на обработката на личните податоци 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека до општината има пристигнато 
прашалник од Министерството за информатичко општество за делот на заштита на лични податоци. Во разговор 
со останатите општини било утврдено кои се документи треба општината да ги има донесено согласно законот. 
Колку општината има капацитет сите овие работи да ги исполни е друго прашање. Важно е општината да ја 
отпочне постапката за да го исполни барањето на законот. Одлуката беше донесена со 9-ЗА. 

8. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување на тајност и заштита на 
обработката на личните податоци. 

Претседателот отвори дискусија. Никој не се јави за збор. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
9. Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за 

повторно враќање на зачуваните лични податоци 
Претседателот отвори дискусија. Никој не се јави за збор. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
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10. Правилник за начинот на уништување на документите, како и за начинот на уништување, 

бришење и чистење на медиумите, 
Претседателот отвори дискусија. Никој не се јави за збор. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 

11. Правилник за определување на обврските и одговорностите на овластените лица и 
администраторот на информацискиот систем при користење на документите и информатичко 
комуникациската опрема 

Претседателот отвори дискусија. Никој не се јави за збор. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
12. Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти, 

Претседателот отвори дискусија. Никој не се јави за збор. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
13. Одлучување по барањето доставено од КЈП Водна Кула – Зрновци 

Претседателот отвори дискусија и даде збор на Горан Кокев. Тој кажа дека КЈП имало намера да набави 
пумпа WAP агрегат за чистење на канализацијата миење на улици и други намени но поради пандемијата со 
ковид средствата биле намалени па поднесол барање до Советот за финансиска помош во висина од 30.ооо 
мкд.Тој бил во Крива Паланка и ја видел машината како работи и имало обезбедено и цестерна со 
приколка.Градоначалникот кажа дека сега за сега соработката со КЈП е на високо ниво и дека општината 
понекогаш дава субвенции и помош а КЈП работи работи од заеднички интерес. Тој предложи и да и се додели 
100 лит нафта на КЈП за да се искосат банкините на сите пристапни патишта кон општината. Одлуката за 
субвенции од 30.000 мкд и 100 лит нафта беше доесена со 9-ЗА гласа. 

14. Санација на дупката на патниот правец Зрновци – Виница на излезот од селото. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека тој дел од патот е договорено да 

биде асфалтиран и затоа треба брзо да се санира проблемот со поставување на пропуст. Беше донесено заклучок 
КЈП да набави соодветни цевкиФ-500 и ситите да бидат поставени за да кога стигнат машините биде патот 
асфалтиран.Заклучокот беше донесен со 9-ЗА гласа. 

15. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. Тој кажа дека има пристигнато неколку барања до Советот: 

- Има барање за еднократна помош за трошоци за погреб на Спасова Убавка од Видовиште. Истата била 
сама и без никакви приходи. Беше предложено да и се додели парична помош во висина од 2.000 мкд. 
Одлуката беше донесена со 9-ЗА. 

- Второто барање е од Марјан Тасков кој бара санација на проблемот со насобирањето на вода на улицата 
пред неговиот двор. По кратка дисксуија беше донесен заклучок КЈП со својата механизација да 
интервенира во делот на одвод на водата на земјениот дел кон реката. 

- Третото барање е од ЈОУДГ Бисерчиња која поради настанатата состојба со ковид 19 бара одлука за 
ослободување од наплата на надомест на родителите кои имаат деца запишано во градинката а истите не 
ја посетуваа поради ситуацијата. Одлуката беше донесена со 9-ЗА а Градоначалникот ќе ја испита 
законитоста на истата. 

- ООУ Синиша Стоилов го известува Советот дека оваа година за ученик на генерацијата е избрана 
ученичката Анастасија Јефтимова од Зрновци. По кратка дискусија а следејќи ја досегашната пракса беше 
донесена одлука да и се додели 10.000мкд. 

- Беше споменато и барањето од Д-р Анче заболекар во Зрновци кој барал ослободување од плаќање на 
фирмарината поради ситуацијата со пандемијата. Барањето не беше одобрено. 

- Тоше Андонов праша кога ќе се прска против комарци. Му беше одговорено дека ќе има прскање од 
копно најверојатно во јули и август. Беше споделена информацијата и дека успешно е извршено 
дератизација на шахтите во општината. 

 
Седницата заврши во 14.45 часот. 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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