
З А П И С Н И К   БР.1 

    Од одржаната 1-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 01.11.2021 
година петок во просториите на Општина Зрновци со почеток во 13:30 часот. 

 На седницата беа присутни 9 (девет) советници. 

 За работа Претседателот на Советот на Општина Зрновци го предложи следниот дневен ред : 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Усвојување на записник од 71-та седница; 
2. Одлука за формирање на работните тела ( одбори и комисии ) на Советот на 

Општина Зрновци и тоа следните: 
-Предлог-Решение за именување на еден член од Советот на Општина Зрновци во 
состав на Училишен одбор на ОУ Синиша Стоилов во Зрновци; 
-Предлог-Решение за именување на членови од Советот на Општина Зрновци кои ќе 
учествуваат при склучување на бракови; 
-Статутарно правна комисија и прописи; 
-Комисија за Буџет и ЛЕР; 
-Комисија за урбанизам,комунална дејност и заштита на животната средина; 
-Комисија за образование,култура и спорт; 
-Комисија за здравство и социјална заштита; 
-Комисија за Јавна безбедност,противпожарна заштита и безбедност во сообраќајот; 
-Комисија за одбележување на празници,манифестации,доделување на награди и 
признанија; 
-Комисија за земјоделие; 
-Комисија за прекугранична соработка; 
-Комисија за донесување на програма за работа на Советот на Општина Зрновци; 
-Комисија за месна самоуправа; 
Советот за заштита на потрошувачите: 
-Од редот на правните лица; 
-Од редот на физички лица; 
-Комисија на родова еднаквост; 

         3.  Барање од Борчо Коцев член на УО на КЈП Водна Кула Зрновци; 

         4.  Барање од Виктор Анаќиев член на НО на КЈП Водна Кула Зрновци; 

         5.  Одлука за одбележување на празникот 8-ми Ноември Празник на Општина Зрновци; 

          6. Одлука за одобрување финансиски средства за одбележување на празникот на                       
Општина Зрновци  8-ми Ноември; 

         7.   Одлука за давање на согласност за користење на спортската сала "Синиша Стоилов"; 

         8.   Разно. 
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Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев отвори дискусија по дневниот 
ред  но никој не се јави за збор. 

Дневниот ред се стави на гласање. 

Гласаа 9 советници ЗА по што дневниот ред  беше усвоен едногласно. 

Т Е К  Н А  С Е Д Н И Ц А 

1. Точка 
Усвојување на записник од 71-та седница. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА по што записникот од 71-та седница беше едногласно усвоен. 

2. Точка 
Одлука за формирање на работните тела ( одбори и комисии ) на Советот на 
Општина Зрновци и тоа следните: 
- Предлог-Решение за именување на еден член од Советот на Општина Зрновци во 

состав на Училишен одбор на ОУ Синиша Стоилов во Зрновци. 
Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев зема збор и како 
предлог ја предложи Љубица Цветкова за член од Советот на Општина Зрновци во 
состав на Училишниот одбор на ОУ Синиша Стоилов во Зрновци. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 

- Предлог-Решение за именување на членови од Советот на Општина Зрновци кои 
ќе учествуваат при склучување на бракови. 
Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев предложи по оваа 
точка да не се бира само еден член,кога ќе има склучување на брак да бидат 
опфатени сите советници и да присуствуваат по претходно утврден редослед . 
Виктор Новков зема збор и кажа дека заради искуството во минатиот мандадат 
поради пандемијата сега не присуствуваше никој член од советот но немам 
замерка така да остане по предлогот на Претседателот за во иднина ако може 
поради мерките  да присуствува некој од нас.  
Никој не се јави друг за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА и предлогот беше усвоен. 
Комисиите ги предлага и формира комисијата за мандатни прашања. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев пристапи  кон 
дискусија. 

- Статутарно правна комисија и прописи. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за статутарна 
комисија ги предложи Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо Стојов,Емилија 
Коцева и Виктор Новков. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Виктор Анаќиев за претседател на 
статутарната  комисија и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за Буџет и ЛЕР 
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Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
Буџет и ЛЕР ги предложи Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо Стојов,Драганчо 
Трајчев и Виктор Новков. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Виктор Анаќиев за претседател на 
Комисијата за Буџет и ЛЕР и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за урбанизам,комунална дејност и заштита на животната средина. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
урбанизам,комунална дејност и заштита на животната средина ги предложи Виктор 
Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо Стојов,Драганчо Трајчев и Габриела Радева. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Љупчо Стојов за претседател на 
комисија за урбанизам,комунална дејност и заштита на животната средина  и беше 
усвоено едногласно. 

- Комисија за образование,култура и спорт. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
образование,култура и спорт ги предложи Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо 
Стојов,Емилија Коцева и Венета Здравкова. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Љубица Цветкова за претседател на 
комисијата за образование,култура и спорт и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за здравство и социјална заштита. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
здравство и социјална заштита ги предложи Виктор Анаќиев,Љубица 
Цветкова,Љупчо Стојов,Емилија Коцева и Венета Здравкова. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Венета Здравкова за претседател на 
комисија за здравство и социјална заштита и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за Јавна безбедност,противпожарна заштита и безбедност во 
сообраќајот. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
Јавна безбедност,противпожарна заштита и безбедност во сообраќајот ги 
предложи Виктор Анаќиев,Драганчо Трајчев,Љупчо Стојов,Емилија Коцева и Мирко 
Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Драганчо Трајчев за претседател на 
комисија за Јавна безбедност,противпожарна заштита и безбедност во сообраќајот  
и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за одбележување на празници,манифестации,доделување на награди 
и признанија. 
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Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
одбележување на празници,манифестации,доделување на награди и признанија ги 
предложи Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо Стојов,Емилија Коцева и 
Виктор Новков. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Виктор Новков за претседател на 
комисија за одбележување на празници,манифестации,доделување на награди и 
признанија и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за земјоделие. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
земјоделие ги предложи Виктор Анаќиев,Љупчо Стојов,Драганчо Трајчев,Љубица 
Цветкова и Мирко Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Виктор Анаќиев за претседател на 
комисијата за земјоделие и беше едногласно усвоена. 

- Комисија за прекугранична соработка. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
прекугранична соработка ги предложи Виктор Анаќиев,Љупчо Стојов,Љубица 
Цветкова,Венета Здравкова и Мирко Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Љубица Цветкова за претседател на 
комисија за прекугранична соработка и беше усвоено едногласно. 

- Комисија за донесување на програма за работа на Советот на Општина Зрновци. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
за донесување на програма за работа на Советот на Општина Зрновци ги предложи 
Виктор Анаќиев,Љупчо Стојов и Виктор Новков. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 3 члена гласаше за предлогот Љупчо Стојов  за претседател на 
комисија за донесување на програма за работа на Советот на Општина Зрновци и 
беше усвоено едногласно. 

- Комисија за месна самоуправа. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
месна самоуправа ги предложи Виктор Анаќиев,Драганчо Трајчев,Емилија 
Коцева,Виктор Новков и Мирко Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Виктор Анаќиев за претседател на 
комисија за месна самоуправа и беше усвоено едногласно. 

 Советот за заштита на потрошувачите: 
-      Од редот на правните лица 
-      Од редот на физички лица 
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Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев од Советот за 
заштита на потрошувачи од редот на правни лица ги предложи :  
ДБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ШПЕД  ДОЕЛ ЗРНОВЦИ; 
ТП МАРТИНА ЗРНОВЦИ; 
ЈТД  ДЕНИ 93 ЗРНОВЦИ; 
ФОНТАНА ФРЕДА ДОЕЛ ЗРНОВЦИ; 
БМФ ДОО ЗРНОВЦИ; 
ДОЕЛ АМИНТА ТРЕТИ ЗРНОВЦИ; 
КАЈ МИЦКАТА ДОЕЛ ЗРНОВЦИ. 
Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев од Советот за 
заштита на потрошувачи од редот на физички лица ги предложи  : 
Славчо Гиздовски,Горан Кокев,Методи Николов и Драганчо Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
- Комисија на родова еднаквост. 

Претседателот на комисијата за мандатни прашања Виктор Анаќиев за комисија за 
родова еднаквост  ги предложи Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Емилија 
Коцева,Габриела Радева и Мирко Ѓоргиев. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа за членови на комисијата 9 советници ЗА и предлогот се усвои. 
Комисијата од 5 члена гласаше за предлогот Габриела Радева за претседател на 
комисијата за родова еднаквост. 

3. Барање од Борчо Коцев член на УО на КЈП Водна Кула Зрновци. 
Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев зема збор и го 
образложи барањето од страна на Градоначалникот на Општина Зрновци Борчо Коцев 
за разрешување на УО на КЈП Водна Кула. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа  9 советници ЗА ,барањето се усвои  и во постапка е решение за разрешување до 
КЈП Водна Кула. 

4. Барање од Виктор Анаќиев член на НО на КЈП Водна Кула Зрновци. 
Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев зема збор и го 
образложи барањето од страна на Претседателот  на  Советот на Општина Зрновци 
Виктор Анаќиев за разрешување на НО на КЈП Водна Кула. 
Никој не се јави за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа  9 советници ЗА ,барањето се усвои  и во постапка е решение за разрешување до 
КЈП Водна Кула. 

5.  Одлука за одбележување на празникот 8-ми Ноември Празник на Општина Зрновци. 
Градоначалникот на Општина Зрновци Борчо Коцев зема збор и кажа дека 8ми 
Ноември е ден на Општина Зрновци и празник на црквата во село Зрновци што го носи 
името Св.Димитриј и поради Ковид ситуацијата предложи денот да се одбележи со 
свечена седница во просториите на Општина Зрновци,полагање на цвеќе на Плоштадот 
во село Зрновци,Св.Димитриј, вечерна литургија и вечера во црквата Св.Димитриј во 
недела а во понеделник во 08.00 часот на литургија во црквата Св.Димитриј во Зрновци 
и на празничен ручек и побара од Советот на Општина Зрновци дали ќе се согласи со 
истото или ако имаат предлог друг да се додаде. 
Виктор Новков даде предлог ако може со играорна група да се одбележи полагањето 
на цвеќе на Плоштадот Св.Димитриј. 
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Советот на Општина Зрновци се согласи со предлогот на Градоначалникот на Општина 
Зрновци Борчо Коцев и со предлогот на Виктор Новков и предложија во недела во 
15:00 часот да биде свечената седница. 
Никој не се јави друг за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа  9 советници ЗА и одлуката се усвои едногласно. 

6. Одлука за одобрување финансиски средства за одбележување на празникот на                       
Општина Зрновци  8-ми Ноември. 
Градоначалникот на Општина Зрновци Борчо Коцев зема збор и кажа дека во разговор 
со Отец Лазар Коцев вработен во црквата Св.Димитриј во село Зрновци и искуството 
назад низ годините општината ги покрива трошоците за вечерата и ручекот во црквата 
Св.Димитриј во село Зрновци. 
Покрај овие финансиски средства што ќе бидат дадени за црквата општината ќе ги 
покрие и сите трошоци околу изготвувањето на благодарници на физички лица граѓани 
на Општина Зрновци. 
Никој не се јави друг за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа  9 советници ЗА и одлуката се усвои едногласно. 

7. Одлука за давање на согласност за користење на спортската сала "Синиша Стоилов". 
Градоначалникот на Општина Зрновци Борчо Коцев зема збор и кажа дека не бил 
запознаен до сега дека салата во ОУ Синиша Столиов до сега не била дозволена да се 
користи после училишната настава од страна на физички лица па децата од нашата 
општина оделе во околните места да спортуваат. 
Со оваа одлука и со одлука од  училиштето да се задолжи училиштето со лице 
вработено во ОУ Синиша Стоилов секој ден да има втора смена и салата да биде 
отворена се со цел младите да го развиваат спортот и да ја користат салата сите 
еднакво. 
Градоначалникот даде предлог да се стави паушална цена за наплата на сметка на 
училишптето. 
Венета Здравкова се јави за збор и кажа дека не се согласува со наплатата на децата од 
нашата општина  да плаќаат за користење на салата  а за другите од други општини што 
ќе доаѓаат да си одговори училиштето. 
Виктор Новков кажа дека во претходниот совет немало таква одлука донесено за 
наплата но сега ако донесеме ние како Совет таква одлука да не имаме само контра 
ефект од предлогот што е даден за да работи салата поради трошокот. 
Градоначалникот кажа да биде нешто симболично за да не ги разликуваме нашите 
граѓани од граѓаните на друга општина ,да не биде повеќе од 20 денари по човек за 
наплата на користење на спортската сала за физички лица  и оваа одлука да се достави 
до училиштето и со нивна одлука да има лице втора смена и салата да работи. 
Никој не се јави друг за збор точката се стави на гласање. 
Гласаа  9 советници ЗА и одлуката се усвои едногласно. 

8. Разно. 
Виктор Новков побара да се испечати деловодник и статут за работа за секој советник. 
Методи Николов кажа дека на сите советници ќе им биде доставено по имел адреса. 
Седницата е завршена во 15:00 часот. 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
Симона Коцева                                                 Виктор Анаќиев 
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