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З А П И С Н И К  бр. 51 
 

Од одржаната 51-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 21.07.2020 год.  со 
почеток во 12:30 ч, во домот на културата во Зрновци. Седницата започна со сите советници . Останати присутни:, 
Градоначалникот, Кире Горгиев и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
1. Усвојување на записникот од 50-тата седница, 
2. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 

во учебната 2019/20 година, 
3. Одлука за продолжено работно време за локалите, кафичите и мини маркетите од подрачјето 

на општина Зрновци за време на илинденските празници 2020 година, 
4. Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август 
5. Одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 

2-ри Август, 
6. Програма за работа на Културен дом Видовиште, 
7. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Тој предложи дополна на истиот со две 
нови точки: 

- Одлука за отпочнување на процес на ажурирање на проценката од сите ризици и опасности во општина 
Зрновци 

- Одлука за давање на приоритет на проект со кој општината ќе конкурира на Вториот повик на Фондот за 
техничка документација 
За збор се јави и Тоше Андонов кој ги предложи следните точки: 

- Реконструкција на мостот на каналот кај Мите и поставување на решетка за атмосферска вода кај Рио 
кафичот, 

- Реконструкција на улицата кај Ишката, 
- Решавање на проблемот со атмосферска вода на ул. Тодор Арсов 
По кратка дискусија Тоше се согласи за овие точки да се разговара под разно. 
Дневниот ред со новите точки беше изгласан со 9-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од 50-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 9-ЗА 

гласа. 
2. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци во 

учебната 2019/20 година, 
Претседателот отвори дискусија по точката и го покани директорот Кире да го образложи извештајот. Тој 

го образложи извештајот кажувајќи дека во минатата школска година имало 153 запишани ученици и дека и 
покрај посебните услови за настава поради пандемијата училиштето успешно ја завршило школската 
година.Јохан Горгиев праша дали се запишани новите првачиња. Му беше одговорено дека се запишани 25 
првачиња според дадените протоколи од Министерството.Претседателот кажа дека во новонастанатите услови 
на онлине настава на помалите ученици нема кој да им покажува бидејќи нивните родители се на работа. 
Директорот кажа дека тие како персонал се свесни за овие проблеми, дека наставниците се трудат со секое дете 
да работат но наставата и во вакви услови мора да се одвива. 

Одлуката за усвојување на извештајот беше усвоена со 8-ЗА и 1 воздржан. 
3. Одлука за продолжено работно време за локалите, кафичите и мини маркетите од подрачјето на 

општина Зрновци за време на илинденските празници 2020 година, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека одлуката е редовна како и 

секоја година, односно работа на кафичите првиот ден до 03ч а вториот ден до 02 ч. Се разви дискусија дали ова 
важи и за минимаркетите и дали истите треба да се изземат од одлуката. Претседателот предложи на маркетите 
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да им се продолжи работното време ( доколку сакаат) уште за 2 часа за време на празниците. За предлогот на 
Претседателот гласаа 7-ЗА и 2 против. Одлуката за продолженото време беше изгласана со 9-ЗА гласа. 

4. Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август 
Претседателот отвори дискусија по точката.Методи Николов прочита дека Одборот за празнување но и 

сите останати советници се поканети на 01-ви Август со почеток во 16:00 да положат цвеќе на споменикот на 
паднатите борци во паркот и на мостот на спомен плочата на Синиша Стоилов. Одлуката беше усвоена со 9-ЗА 
гласа. 

5. Одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-
ри Август, 

Претседателот отвори дискусија по точката. По кратка дискусија беше договорено да се усвои одлуката 
која е иста како и од минатите години. Одлуката беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

6. Програма за работа на Културен дом Видовиште, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека од АФПЗРР има допис каде се 

бара доставување на дотичната програма која требало да биде потврдена и од Советот. Градоначалникот кажа 
дека е апсурдно да се бара ваква програма кога објектот е веќе изграден. Одлуката беше донесена со 8-ЗА и 1 
воздржан.  

7. Одлука за отпочнување на процес на ажурирање на проценката од сите ризици и опасности во 
општина Зрновци, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи појасни дека секоја година се прави овој процес во 
соработка со Центарот за управување со кризи. Одлуката беше донесена со 7-За и 2 воздржани 

8. Одлука за давање на приоритет на проект со кој општината ќе конкурира на Вториот повик на 
Фондот за техничка документација. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека станува збор за втор повик на 
Фондот за техничка документација, дека на првиот општината има одобрен проект ( тех документација за филтер 
станица за отпадни води) дека проектот треба да е приоритетен и во вредност од 30.000 евра ( само за тех. 
Документација) и дека тој предлага да се изработи проект за туристичка инфраструктура и супраструктура по 
течението на река Зрновка, на потегот од стамбени до Геровата пештера. Идејата е да се направат еден мост за 
лесни возила, два за пешаци, да се уреди излетничкото место СвНедела, да се направи пешачка односно 
велосипедска патека, и уредување на геровата пештера.( должина на потегот би бил 3км) Зрновци станува се 
попознато туристичко место и доколку овој проект биде одобрен и би била изработена техничка документација 
тоа ќе биде голем бенефит за некој иден градоначалник и целата општина. За збор се јави Виктор Новков кој 
кажа зошто да не се аплицира со проектот кој го предложи Тоше. Му беше одговорено дека тие проекти ке се 
изработат со значително помала сума. На крај проектот беше изгласан со 6-ЗА, 2 против и 1 воздржан. 

9. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Душко Горгиев кој се заблагодари на граѓаните 

на општина Зрновци за дадената подршка на последните парламентарни избори.Градоначалникот за проблемот 
со долот кај Микуш кажа дека решението е во каскади за смирување на водата и одведувањето на водата до 
реката или јазот. Средства нема оваа година но рече дека тој ќе се ангажира да се изработи техничка 
документација и во наредната година да се изнајдат средства.Маја Илијева кажа дека имало многу сообраќај со 
мопеди во селото, голем број на малолетни лица кои возеле многу брзо. Градоначалникот кажа дека е запознаен 
со проблемот и кажа дека ќе биде известена полицијата. Виктор Новков кажа дека Марјан Тасков , откако му е 
решен проблемот со водата на патот пред него повторно си става губре на патот.Душко Горгиев праша како да се 
реши проблемот со огромната смрдеа од кај Зоран Јефтимов. Градоначалникот кажа дека тој неколку пати веќе 
бил опоменуван и дека сега треба да да се казне. Дивна Веселинова спомна за проблемот со кучињата. 
Градоначалникот кажа дека тоа е голем проблем и дека договорот со ангажираната фирма е изминат а цената за 
третман по куче е доста висока. Душко Горгиев кажа дека има поплаки од граѓаните дека водата за наводнување 
што доаѓа од хидроцентралата доага во касните саати и лугето не можат да наводнуваат. 
Седницата заврши во 14.23 часот. 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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