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З А П И С Н И К  бр. 56 
 

Од одржаната 56-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.10.2020 год.  со почеток 
во 12:30 ч, во салата за состаноци во Зрновци. Седницата започна со сите советници освен Maja Илијева. Останати 
присутни: Блаже Станков, Ленче Илиова и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 55-тата седница, 
2. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Зрновци за 2020 год. 
3. Информација за опфатот на бројот на ученици во учебната 2020/21 и проблемите во врска со 

наставата во ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
4. Информација за опфатот на бројот на деца во ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци и проблеми со кои 

се соочуваат во текот на наставата, 
5. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ Бисерчиња – 

Зрновци 
6. Предлог – Одлука за определување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ 

Бисерчиња – Зрновци, 
7. Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на  општина Зрновци за 

2020/21 во зимски услови, 
8. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработувања на општина Зрновци за 

2021 год. 
9. Разно 

Тек на седницата: Претседателот отвори дискусија по дневниот ред. Немаше никој за збор и дневниот ред беше 
усвоен со 8-ЗА. 
 

1. Усвојување на записникот од 55-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. За збор се јави Душко Горгиев кој побара во записникот 

по точките 4-та и 5-та да се нотира кој како гласал. Но бидејќи тоа не било пракса од порано а и самиот Душко не 
бил присутен на таа седница барањето не беше прифатено. 
Маја Илијева пристигна во 12:38 
Јохан Георгиев се јави за збор и забележа на квалитетот на испратените материјали по емаил, дека не се куцани 
во МК подршка и дека не е во можност да ги прочита. Беше заклучено да се обрне внимание на изготвувачот на 
материјалите да користи МК подршка при куцањето. Во врска со доставувањето на материјалите во пишана 
форма беше кажано од страна на Градоначалникот дека пракса е да не се доставуваат а секој советник може да 
намине во општината и сам да си ги подигне. Додека за терминот на одржување на седницата администрацијата 
е должна секој да го извести по смс или телефонски. Записникот беше усвоен со 8-ЗА и 1 против. 

2. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Зрновци за 2020 год. 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа накратко ги појасни 

измените, дека најголемиот дел е поради вметнување на сумата за проектот Мултифункционален центар во 
Зрновци и средствата од другиот проект на УНДП за ОКР. Таа во продолжение по програми и ставки им појасни 
на советниците за измените и дополнувањата.Виктор Новков праша за ставката расходи улици и патишта и за 
ставката јавна администрација. Му беше одговорено дека општината не планира нови вработувања и дека 
сумите само се балансираат. Тоше Андонов праша за приходите од легализација на бесправните објекти. Ленче 
му одговори дека сумата е и од плаќање на рати .Виктор Новков праша и за прибирањето на данокот на имот, 
дали се разнесени сите решенија бидејќи тој го немал добиено и што со ново изградени куќи? Градоначалникот 
објасни дека минатата година е направена акција за попишување на околу 5о нови објекти или реновирани. Тој 
кажа дека можеби треба наредната година да се направи акција за нова пресметка на облогот на данок на имот. 
Беше повикана Симона Коцева околу иготвувањето на решенијата и дали се поделени. Таа кажа дека по наредба 
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на Градоначалникот Таа, методи, Благој и Владимир излегле на терен и биле пошишани сите објекти но требало 
потоа Кристијан да ги внесе. Истиот тој не го завршил тоа а сега таа сама ги унесувала. Одлуката беше донесена 
со 9-ЗА. 

3. Информација за опфатот на бројот на ученици во учебната 2020/21 и проблемите во врска со 
наставата во ОУ Синиша Стоилов – Зрновци, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор и информацијата беше усвоена со 9-
ЗА. 

4. Информација за опфатот на бројот на деца во ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци и проблеми со кои 
се соочуваат во текот на наставата, 

Претседателот отвори дискусија по точката и истиот се иззема од дискусија и одлучување по точките во 
врска со ЈОУДГ Бисерчиња. Советниците реагираа дека нема доставено материјали по точката и истата со 8ЗА 
беше одложена за наредна седница. 

5. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ Бисерчиња – 
Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката.Градоначалникот кажа дека годишниот план обавезно мора 
да се прати и да нема предвидено нови вработувања. Истиот беше изгласан со 8-ЗА. 

6. Предлог – Одлука за определување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ 
Бисерчиња – Зрновци, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор и одлуката беше донесена со 8-ЗА. 
7. Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на  општина Зрновци за 

2020/21 во зимски услови, 
Претседателот отвори дискусија по точката.За збор се јави Тошо Андонов кој праша дали порано 

општината склучувала договори за зимско одржување со фирми? Градоначалникот кажа дека според законот 
мора општината да има субјект кој ќе е задолжен за зимско одржување на улиците и патиштата, дека главната 
улица во Зрновци е и дел од локалниот пат Зрновци – Кочани и дека Македонија пат треба да го одржуваат но 
бидејќи истиот е 4-та категорија многу често и општината го одржува. Со добиената нова опрема на КЈП сега 
договор ќе биде склучен со КЈП. Тошо праша и за сумата од Агенцијата за државни патишта. Градоначалникот 
кажа дека таа е вкупна сума од околу 1.400.000мкд и дека дел се наменети за одржување во зимски услови, 
крпење на дупки и сл но општината дел од тие средства наменува и за плаќање на ДДв за проекти. Програмата 
беше усвоена со 9-ЗА. 

8. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработувања на општина Зрновци за 
2021 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор и истата беше донесена со 9-ЗА. 
9. Разно 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Маја Илијева која праша дали лицето Гоце 
Трајанов е вработен во КЈП и што работи. Доби одговор дека никој не знае освенможноста дека го заменува 
лицето Благој кој бил на неплатен одмор. Тошо Андонов го праша Градоначалникот околу новите УПС? Му беше 
одговорено дека истите се во финална фаза и дека наскоро ќе бидат усвоени. 

 
Состанокот заврши во 13:47 

  
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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