
З А П И С Н И К   БР.2 

    Од одржаната 2-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 15.11.2021 
година понеделник во просториите на Општина Зрновци со почеток во 12:15 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 првата конститутивна седница и Записник број 1 од 

првата редовна седница. 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трети квартал 

2021 година. 
3. Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Зрновци за 2021 година. 
4. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Зрновци за 2021 година. 
5. Тримесечен извештај за работењето на КЈП Водна Кула Зрновци за период од 

01.01.2021 до 30.09.2021 година. 
6. Разно. 

Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има некој да дополни друга 
точка по дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор дневниот ред се стави на 
гласање. 
За дневниот ред гласаа 9 ( девет ) советници ЗА. 
 

Т Е К  Н А  С Е Д Н И Ц А 
 

1.  Точка 
Усвојување на записник од првата конститутивна седница и Записник број 1 од 
првата редовна седница на Советот на Општина Зрновци. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по првата точка. 
Од присутните советници не се јави за збор никој и точката беше ставена на гласање. 
Гласаа 9 ( девет) советници ЗА Записникот од конститутивната седница.  
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА Записникот број 1 од првата редовна седница. 
Првата точка се усвои едногласно. 

2. Точка 
Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трети квартал 
2021 година. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев даде збор на Ленче Илиова како 
претставник од општинската администрација да го образложи во целост кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трети квартал 2021 година. 
По завршувањето на нејзиното образложување во целост за кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трети квартал 2021 година 
Председателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка. 
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Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали во делот за кредиот се однесува 
за градинката "БИСЕРЧИЊА"Зрновци. 
Ленче Илиова одговори да,средствата се искористени целосно за изградба на дел од 
градинката. 
Виктор Новков зема збор и праша дали долгот се работи  за Гранит . 
Ленче Илиова одговори за долгот со Гранит преостанаа уште 56.379 денари. 
Виктор Новков праша за кој долг се работи од 1.775 687 денари. 
Ленче Илиова одговори дека ова е долг за регулација на речното корито на река 
Зрновка и долгот е евидентиран од 2018 година. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека Општина Зрновци е блокирана во 
моментот од Гранит. 
Долгот од 1.775 687 илјади денари е за изградба на трета фаза на регулација на речно 
корито на река Зрновка во с.Зрновци од страна на Конструктор КОМ  ДОО.Општината 
должи на оваа фирма и моментално се води кај извршител постапка  и уште за две 
фирми се води постапка кај извршител за Градежен институт Македонија АД Скопје и 
адвокат Т.Манов –Бранко Атанасов. 
Во врска со долгот од 1.775 687 илјади денари од 2014 година према Конструктор КОМ 
ДОО ќе направеме напори барем во делот на каматните обврски  да можеме да 
најдеме решение да ја заштитиме Општината за  каматите што се пресметани до денес. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша до Ленче Илиова за колкав износ по 
основ на каматата станува збор. 
Ленче Илиова кажа дека според податоците од Министерството за финансии вкупниот 
долг од Општината спрема Конструктор КОМ ДОО  е 2.656 593 илјади денари. 
Венета Здравкова праша како може за долг од 2014 до 2018 година да не се знае до 
сега . 
Ленче Илиова одговори дека во евиденција го немала до 2018 година и претпоставува 
дека е дадено до Фондот за вода а не и е дадена цесија за да ја заведе истата во 
Општината. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша ако Фондот за води повќе не постои 
како институција дали  е во склоп на друга институција сега. 
Методи Николов зема збор и кажа дека претпоставува дека веќе е под Министерството 
за животна средина по што Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа дека 
претпоставува дека истите тие треба да ги преземат обврските и праша до 
Градоначалникот Борчо Коцев дали има информација дали ќе ги преземат обврскте 
тие. 
Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека предметот физички е кај извршител сега во 
моментот а во Министерството за финансии веќе се водеме должни од 2014 година по 
извршно решение,а самата фирма во 2013 година поднесува платен налог преку нотар 
и од 2014 година на почетокт станува веќе правосилна и кога побаравме заедно со 
Ленче увид од Министерството за финансии за усогласување на евиденцијата како 
должници и тогаш добивме информација дека по четири предмети Општината е 
должна од кои во моментот уште мал долг имаме кон Гранит и откако ќе заврши со таа 
обврска ќе треба да влезе во сила следниот долг односно со Конструктор КОМ ДОО 
доколку не се постигне решение со доверителот Конструктор КОМ ДОО ќе се 
продолжи со исплата на долгот према нив и искрено се надевам дека пред да почне да 
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се исплаќа ќе постигнеме договор со доверителот Конструктор КОМ ДОО да не се 
соочиме со отплата во делот на каматата да не се терети Општината во тој дел. 
Виктор Новков зема збор и кажа дека тој е и од претходниот Совет на Општината и 
дека  претходниот Градоначалник Блаже Станков кажа дека ќе излезе чист со долг 
према новиот Градоначалник а сега по ова кажано значи останува Општината во долг 
на сегашниот Градоначалник Борчо Коцев а долгот е во евиденција од 2018 година до 
сеа и тоа според мене е непромислено за нешто што од 2012 до 2014 година се 
градело а во 2018 година да влезе во евиденција во Општината. 
Венета Здравкова за долг од Евро градба Инженњеринг праша до Ленче Илиова за 
каков долг станува збор. 
Ленче Илиова кажа долгот е за домот во село Видовиште Општината имаше 
обезбедено целосна документација и кога беше доставено до Агенцијата самата 
агенција ни ги префрли само дел од средствата кои требаше да бидат исплатени. 
Методи Николов зема збор и објасни дека постапката сега е на суд. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали некој друг има за збор и 
бидејќи никој не се јави точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за трети квартал 2021 година и беше усвоен едногласно. 

3. Одлука за измени и дополнувања на Буџетот на Општина Зрновци за 2021 година. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев  даде збор на Ленче Илиова. 
Ленче Илиова ги образложи во целост измените и дополнувањата на Буџетот на 
Општина Зрновци за 2021 година. 
Венета Здравкова праша во делот кај капитални расходи купување на опрема има ли 
нешто во план што треба да се земе што ние треба да го знаеме. 
Ленче Илиова одговори за капитални расходи имаме 150.000 илјади денари од тие 
50.000 илјади денари за купување на информатичка опрема и 100.000 илјади денари 
се за друга опрема. 
Венета Здравкова праша исто кај стоки и услуги има од 300.000 илјади денари на 
400.000 илјади денари сега зголемување  кои се другите договорни услуги. 
Ленче Илиова одговори дека се работи за намалување на контото привремени 
вработувања а се наметнува потреба од зголемување на контото за договорни услуги. 
Виктор Новков зема збор и праша во врска со субвенции и трансфери од 20.000 илјади 
денари сега е зголемено на 40.000 илјади денари. 
Ленче Илиова одговори дека тоа се средства исплатени по основ на одржани спортски 
натпревари. 
Виктор Новков праша ситен инвентар од 20.000 илјади денари на 80.000 илјади денари 
за што станува збор па се јавува потреба за зголемување. 
Ленче Илиова одговори за наплата на набавка на телефонски уреди на вработените за 
да потоа истите средства и беа одбиени еднократно од нивната плата. 
 
Виктор Новков праша за изградба и асфалтирање на автопат улици и патишта од 
900.000 илјади денари на 1.570.000 илјади денари има зголемување а во одржување 
на улици и патишта се намалува за 70.000 илјади денари. 
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Ленче Илиова одговори бидејќи до сега имаме реализирано помалку од предвиденото 
затоа се смета дека до крајот на годината 80.000 илјади денари ќе бидат доволни за 
реализација на таа сметка. 
Виктор Новков праша исто за 200.000 илјади денари зголемување во изградба на други 
објекти за што станува збор. 
Ленче Илиова одговори зголемувањето е поради изградбата на куќичката во 
гробиштата во село Видовиште. 
Виктор Новков праша капитални расходи во основното образование  има зголемување 
за 849.000 илјади денари има ли информација за што се планирани. 
Ленче Илиова одговори за компјутерска опрема и таблети. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор,бидејќи никој 
не се јави по точката се премина на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА по што одлуката  за измени и дополнувања на Буџетот 
на Општина Зрновци за 2021 година беше едногласно усвоена. 

4. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за 2021 година. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев даде збор на Ленче Илиова. 
Ленче Илиова ја образложи во целост Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 2021 година во која се менува 
членот 14 од истата. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор бидејќи никој не се 
јави по точката се премина на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 2021 година. 

5. Тримесечен извештај за работењето на КЈП Водна Кула Зрновци за период од 
01.01.2021 до 30.09.2021 година. 
Советникот Мирко Ѓоргиев од оправдани причини ја напушти седницата. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев отвори претрес по петата точка и даде збор 
на Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА. 
Директорот Горан Кокев зема збор и го образложи во целост извештајот за работењето 
од 01.01.2021 до 30.09.2021 година по потрошени средства поединечно и нагласи дека 
имаат зголемување за околу 400.000 илјади денари за наплата. 
Градоначалникот Борчо Коцев праша за зголемување и намалување на обврските од 
01.01.2021 година до 30.09.2021 година  се намалени за 45.963 илјади денари. 
Директорот Горан Кокев одговори да за колку се намалени обврските. 
Венета Здравкова праша кои се тие добавувачи со толку голема разлика. 
Директорот Горан Кокев кажа дека не е имало потреба а е намалено од целокупниот 
долг што го имаме према добавувачите. 
Венета Здравкова праша околу големата разлика за телефонските услуги на што 
Директорот Горан Кокев одговори да ќе провериме бидејќи не е така мислам дека 
книговодствено е грешка. 
Венета Здравкова праша и за трошоците према вработените исто е голема разликата 
од претходната година од 4.800 денари на 28.000 илјади денари оваа година. 
Директорот Горан Кокев даде образложение по прашањето и кажа дека према 
вработените немаат обврски дека се чисти. 
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Венета Здравкова праша нели е голема цената за нплата на сметководствените услуги  
на што Директорот Горан Кокев одговори дека поради поголемата количина на работа 
на смедководителот мислам дека цената е соодветна. 
Виктор Новков праша до Директорот Горан Кокев дали е спремно за зимно одржување 
со сол и песок за сезоната што следи. 
Директорот Горан Кокев одговори дека сол имаат од претходната година а песокот е во 
тек да се донесе. 
Виктор Новков праша во цената што е ставено за фактурирање на водата од страна на 
сметководителот за таа цена треба да ја имаме и обработката на водата. 
Виктор Новков праша за собирање на смет има разлика а наплатата зголемена од 
претходната година. 
Директорот Горан Кокев даде образложение да поради зголемената наплата од 50 
денари се јавува сега тоа зголемување. 
Виктор Новков праша имате добивка а се бара во Буџетот некаде околу 140.000 илјади 
денари за чистење на депонијата за смет па прашам нели може КЈП Водна Кула да 
одвои 140.000 илјади денари за да го плати  чистењето. 
Директорот Горан Кокев даде образложение по прашањето дека не значи се што е 
фактирирано дека е наплатено за да се земе предвид таа добивка дека е на сметка кај 
нас во целост. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев зема збор и кажа дека во финансиски 
извештај имаме приходи и расходи а немора да значи се што е во приходи е наплатено 
а се рачуна во добивка. 
Виктор Новков праша колку е реална фактичката состојба со сега оваа во извештајот 
тука. 
Директорот Горан Кокев даде образложение по прашањето кажа дека имаат 605.000 
илјади денари за наплата до денес значи скоро е иста состојбата. 
Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека 100.000 илјади денари од претходно што 
Општината требало да ги префли на сметка на КЈП ВОДНА КУЛА,само 12.000 илјади се 
искористени а 88.000 илјади денари се уште не се реализирани. 
Директорот Горан Кокев кажа да,12.000 илјади денари се искористени уште 88.000 
илјади денари не се реализирани. 
Виктор Новков праша под договор за вработување колку вработени имаш. 
Директорот Горан Кокев одговори двајца вработени и тоа Томе Јефтимов и Стојан 
Лазаров а Гоце Трајанов е времено вработен преку Агенција за вработување за период 
од 6 месеци на кој договорот му е до 17.11.2021 година. 
 Председателот на Советот Виктор Анакиев зема збор и кажа дека во врска со оваа 
точка КЈП ВОДНА КУЛА има поднесено барање до Советот на Општина  Зрновци и до 
Општина Зрновци за субвенција од 240.000 илјади денари кои се потребни за 
расчистување на депонијата во село Зрновци која ја користи КЈП ВОДНА КУЛА  во 
висина од 120.000 илјади денари и набавка на  седум против пожарни хидранти во 
висина на 120.000 илјади денари. 
Градоначалникот Борчо Коцев во врска со барањето од страна на Директорот на КЈП 
ВОДНА КУЛА за субвенционирање на 240.000 илјади денари кажа дека по втората 
ставка за набавка на  противпожарни хидранти веќе е во преговори бидејќи стварно се 
работи за поголема сума на средства,набавка како грант за Општината и сметам дека 
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оваа ставка треба да се тргне од барањето да стои само 120.000 илјади денари 
средства за субвенционирање од Општината за чистење на депонијата. 
Виктор Новков праша во тие седум противпожарни надземни хидранти  дали влегуваат 
и претходните два кои беа изгласани со одлука. 
Градоначалникот одговори не,по што Виктор Новков праша дали веќе се знае каде 
точно ќе бидат поставени новите противпожарни надземни хидранти. 
Директорот Горан Кокев одговори каде што има подземни ќе биде изготвено план и 
таму ќе бидат поставени и надземните. 
Виктор Новков кажа дека слушнал секакви муабети од страна на вработените од КЈП 
ВОДНА КУЛА дека во врска со новите контењери граѓаните треба своите канти да ги 
истураат сами во контењерите дали таа информација е точна. 
Градоначалникот зема збор и кажа дека не е точно контењерите се плус олеснителна 
работа за исфрлање на сметот на граѓаните а КЈП ВОДНА КУЛА продолжува и понатаму 
да го зема сметот од сите домаќинства. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор бидејќи никој не се 
јави по точката се премина на гласање. 
Гласаа 8 ( осум ) советници ЗА,отсутен беше Мирко Ѓоргиев. 

6. Разно 
Председателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија под точка разно. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека минатата недела има до 
Општината доставено барање од страна на Благоја Стојков наш жител од Општина 
Зрновци за субвенционирање за издавање на втора книга од страна на него и сметам 
дека ако се согласувате 5.000 илјади денари да изгласаме да му се субвенционира од 
страна на нас. 
Председателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор бидејќи никој не се 
јави по точката се премина на гласање. 
Гласаа 8 ( осум ) советници ЗА,отсутен беше Мирко Ѓоргиев. 
Председателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анакиев констатираше дека 
седницата е завршена. 
Седницата заврши во 13:45 часот. 
 
 
 
 
 
 
 
Записничар                                                           Председател на Совет на Општина Зрновци 
Симона Коцева                                                                          Виктор Анакиев 
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