
З А П И С Н И К   БР.3 

Од одржаната 3-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 15.12.2021 
година среда во просториите на Општина Зрновци со почеток во 12:30 часот. 
На седницата беа присутни 8 (осум) советници и отсутен 1 (еден) советник Мирко Ѓорѓиев. 
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 записникот од 2-та седница; 
2. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Зрновци за 2022 година; 
3. Предлог-Програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на 

општинските патишта и улици за 2022 година; 
4. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето 

на Општина Зрновци за 2022 година; 
5. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина Зрновци за 2022 година; 
6. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести во 2022 година; 
7. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови,урбанистичко-планска 

документација и урбанистичко проектна документација за 2022 година на 
подрачјето на општина Зрновци; 

8. Предлог-Програма за управување со отпад за 2022 година; 
9. Предлог-Програма за социјална и здравствена заштита за 2022 година; 
10. Предлог-Програма за работа на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци за 2022 година; 
11. Локален акциски план за еднакви можности на мажите и жените за 2022 година; 
12. Правилник за условите,критериумите и начинот на остварување на правото на 

еднократна парична помош; 
13. Предлог-Програма за енергетска ефикасност за 2022-2024 година; 
14. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Зрновци за 2022 година; 
15. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 

Зрновци за 2022 година ; 
16. Предлог-Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата 

на Општина Зрновци за 2022 година; 
17. Одлука за одобрување на спонзорство за празници-Бадник,Василица и Верскиот 

Празник Богојавление; 
18. Одобрување на одредена количина нафта и санасија на речно корито на река 

Зрновка и река Морошка; 
19. Разно. 

Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа дека Мирко Ѓорѓиев е отсутен бидејќи 
е во странство. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има некој да дополни друга 
точка по дневниот ред. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и предложи да се додаде точка по барање од 
А.Д.Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница-Кочани за 
дозволување на средства за обезбедување на одредена количина на нафта за 
санасција на речно корито на реката  Зрновка и река Морошка и ве информирам дека 
барањето е пристигнато денес и ќе постапиме по истото. 
Претседателот 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 
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гласање со додена точка на дневен ред по барње од А.Д.Водостопанство на Република 
Македонија подружница Брегалница-Кочани . 
За дневниот ред гласаа 8 ( осум ) советници ЗА и 1 ( еден ) отсутен советник со што 
беше усвоен дневниот ред. 

Т Е К  Н А  С Е Д Н И Ц А 
 

1. Усвојување на записникот од 2-та седница. 
Претседателот 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 8 ( осум ) советници ЗА и 1 (еден ) отсутен. 
Записникот од втората седница беше усвоен едногласно. 

2. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Зрновци за 2022 година. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка и 
кажа дека во понеделникот во 10:00 часот имале состанок со неколку комисии 
кои што имаат предмет на работа по неколку точки по дневниот ред денес,каде 
што по текот на точките Претседателот на комисијата ќе го прочита извештајот 
за донесување на Предлог-Програмата што е констатирано на самиот состанок. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија и збор даде на 
Претседателот на комисијата за работа на Советот на Општина Зрновци за 2022 
година Љупчо Стојов. 
Претседателот на комисијата за работа на Советот на Општина Зрновци за 2022 
година Љупчо Стојов го образложи извештајот во целост по Предлог-
Програмата за работа на Советот на Општина Зрновци за 2022 година по што 
комисијата го усвоила извештајот по Предлог-Програмата за работа на Советот 
на Општина Зрновци за 2022 година. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка. 
Од присутните советници не се јави за збор никој и точката беше ставена на 
гласање. 
Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатира дека 
Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина Зрновци е усвоена. 

3. Предлог-Програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на 
општинските патишта и улици за 2022 година. 

Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по третата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за изгадба,реконструкција, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2022 година Љупчо 
Стојов кој по Предлог-Програма за изградба,реконструкција,одржување и 
заштита на општинските патишта и улици за 2022 година го образложи во 
целост извештајот од комисијата по кој комисијата го усвоила. 

                                Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа дека до колку има потреба во              
делот на оваа програма може да се врши дополнување на истата. 
                               Збор зема Градоначалникот Борчо Коцев и кажа дека самата Предлог-
Програма за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта и улици 
за 2022 година опфаќа активности и работни дејствија кои не се завршени во 2021 година по 
што со комисијата одлучивме да направиме дополнување во извешајот со овие активности  
дадени од комисијата кои ќе бидат преземени по оваа Програма и доколку некој од 
советниците што не се дел од оваа комисија има да дополни уште активности по точката ќе се 
земе во предвид во оваа Програма.За реализација по оваа програма зависи најмногу од 
средствата кои што ќе се добијат за изградба,реконструкција,одржување и заштита на 
општинските патишта и улици за 2022 година.  
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                             Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по третата точка со 
дополнување. 

                            Од присутните советници не се јави за збор никој и точката беше ставена на 
гласање. 

                            Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа дека 
Предлог-Програмата за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските 
патишта и улици за 2022 година е усвоена. 

4. Предлог-Програма  за  изградба и одржување на јавното осветлување на 
подррачјето на Општина Зрновци за 2022 година. 

                           Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четвртата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за  изградба и одржување на јавното осветлување 
на подррачјето на Општина Зрновци за 2022 година Љупчо Стојов кој по Предлог-Програма за 
изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Зрновци за 2022 
година го образложи во целост извештајот од комисијата по кој комисијата го усвоила и 
предложи Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                        Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четвртата точка. 
                          Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа во делот на Предлог-Програмата 
за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Зрновци за 2022 
година односно уличното осветлување за трите населени места во пракса до сега уличното 
осветлување го врши правно лице со добивање на тендер за кое што Општината одвојува 
поголеми буџетски средства кој тендер моментално трае до месец мај 2022 година со 
склучената фирма која во моментот го одржува уличното осветлување а за поголема 
ефикасност и навремено санирање на проблемите ќе ги разгледаме законските можности и 
регулативи и техничко опремување на КЈП ВОДА КУЛА Зрновци и воедно и екипирање со лица 
што се стручни за вршење на оваа дејност се со цел навремено решавање на проблемите каде 
што имаме четири месеци на разгледување до истекувањето на тендерот што е во сила сега,ќе 
ги разгледаме сите можности заедно ќе ви бидат доставено на време информации согласно 
законските регулативи и пак ќе напоменам мое мислење е овие активности да ги превземе КЈП 
ВОДНА КУЛА Зрновци. 
                            Збор зема Венета Здравкова која кажа дека има една идеја до Градоначалникот 
Борчо Коцев доколку може да се направи проект за замена на уличното осветлување со лед 
рефлектори со тоа што како што кажавте имаме голема потрошувачка во одржувањето и често 
имаме дефекти и проблеми при решавање на истите така да најпрво сметам дека треба да се 
направи еден извештај колкава е потрушувачката на осветлувањето сега,колку срдства одат од 
буџетот на Општината,од страна на граѓаните,па да се види колку е исплатлива таа замена со 
лед рефлекторите со тоа што сметам дека всушност со тие лед рефлектори ќе се добие многу 
подобро осветлување и самата боја на светлото ќе биде подобра.Верувам дека не е 
едноставно овој проект да се спроведе и дека инвестицијата е голема но сметам дека со тек на 
годините во иднина така ќе биде многу поефтино и поефективно осветлувањето. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и одговори на идејата на советничката Венета 
Здравкова дека Општина Зрновци за реализација на ваков проект буџетски да го спроведе 
сама неможе но ќе пристапиме кон разгледување на сите можности и изготвување на 
проектна документација за реализирање на ваков проект но правејќи споредба со други 
Општини кои веќе имаат направена промена со уличното осветлување за поефикасно и 
поекономична потрошувачка на електричната енергија се работи за милионски суми но ние ќе 
ги разгледаме сите можности и анализи што може да направиме по оваа идеја и за следна 
седница ќе ви биде образложено во целост колку тоа може да се воздрже. 
                           Методи Николов зема збор и кажа во програмата за енергетска ефикасност има 
предвидено лед сијалици и за следната седница ќе ви биде доставено во последните три 
години за колкава е била потрошувачката на уличното осветлување.  
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                             Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и 
бидејќи никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
                             Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека 
Предлог-Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подррачјето на 
Општина Зрновци за 2022 година на е усвоена. 

5. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина Зрновци за 2022 
година. 

                           Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за културни манифестации во Општина Зрновци за 
2022 година Виктор Новков кој кажа дека комисијата направила состанок,го образложи во 
целост извештајот од донесените одлуки по Предлог-Програмата и предложи до Советот на 
Општина Зрновци да се усвои. 
                         Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
                         Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека 
Предлог-Програмата за културни манифестации во Општина Зрновци за 2022 година е усвоена. 

6. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 
од заразни болести во 2022 година; 

                        Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шестата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2022 година Венета Здравкова  која во целост  го 
образложи извештајот од комисијата и побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                      Венета Здравкова зема збор и кажа поради тоа што најмногу е посветено внимание 
на квалитетот на водата за пиење следејќи го јавното излагање на Градоначалникот имаше 
спомнато дека е решен голем проблем со што веќе е спрчен недобриот квалитет за пиење на 
водата кој што требаше назад неколку години да биде решен, дали ова значи дека назад 
неколку години водата што беше за пиење не беше добра и сега со ова е решен тој проблем и 
водата може да се користи за пиење. 
                         Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека сите добро знаеме какви 
беа реакциите на граѓаните на нашата Општина за квалитетот на водата,со преземање на 
функцијата ставив поголем акцент на санирање на проблеми што се јавуваат почесто во самата 
фабрика како и отклонување на дефект од испусен вентил кој што е примарен за чистење на 
таложникот  во водна кула и до водниот тунел за водоснабдување на фабриката за вода.Беа 
преземени мерки за чистење на сите резервоари низ трите населени места како и променет е 
начинот на хлорирање на водата која што се дистрибуира до домаќинствата.Неможам да 
кажам претходните години што се има случувано,но реакцијата сега во овој период од месец  
дена за квалитетот на водата како механички така и биолошки и хемиски е на многу повисоко 
ниво од досегашното.Така и во иднина ќе продолжи да се следи ситуацијата како до сега со 
ова темпо и динамика и ќе бидат превземени сите мерки за навремено отклонување на 
проблемите доколку се појават. 
                        Венета Здравкова праша и во однос на земање примероци за бактериолошката 
вода за пиење дали тие примероци се земаат од исти места и дали се менуваат и колку 
редовно се земаат во текот на годината и сакам да прашам дали водата во нашето училиште е 
со лош квалитет па затоа на учениците им велат да не ја користат за пиење и дали постоел 
некој проблем што сега е саниран  и дали ќе остане на тоа да не ја пијат учениците водата 
бидејќи не била квалитетна. 
               Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа по анализите за водата за пиење како 
што имам информација  КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци ги доставува до ЦЈЗ со согласно нивен план 
и законските регулативи,податоци имам дека водата е за пиење технички исправна 
бактериолошки чиста хемиски исправна и не знам од каде ви се информациите дека во 
училиштето на учениците им забрануваат да пијат вода но сигурно ќе треба да се 
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информираме од страна на директорот на училиштето и стручната служба и праша до 
советничката од каде и е таа информација на што Венета Здравкова зема збор и кажа дека 
информацијата и е од нејзиното дете и од родители пријатели на нивните деца кои што истите 
им кажуваат дека наставниците им препорачуваат да си носат вода флаширана од дома 
бидејќи оваа не е безбедна. 
                   Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека никој не смее на своја рака да 
каже дека водата не е чиста за пиење без претходни анализи направено. 
                   Виктор Новков зема збор и кажа на Градоначлникот Борчо Коцев дека има целосна 
подршка во делот на преземените активности за водата како и за депонијата но прашањето му 
е дали некој ќе има одговорност за работењето до сега зошто ова не е направено до сега ,за 
сето неработење назад низ годините.Колешката Венета Здракова кажа за водата за пиење во 
училиштето на што и претставникот на Училишниот одбор го потврдува истото дека е 
запознаена со таа ситуација и ова не е од сега ова е назад па и 3 години дека е потенцирано на 
децата од дома да си носат флаширана вода за пиење и барам да излезе и стручната служба 
на училиштето да се изјасни каква е ситуацијата со водата за пиење и да се сносе одговорност 
за истите работи и барам Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев да каже како 
до сега тоа се нема сработено 3 години назад а проблемот постоел,што сега во месец  дена е 
завршено а истиот Директор е во прашање. 
                  Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека за нешто што постоело како проблем во 
време кога тој не бил Градоначалник на Општина Зрновци неможе да одговори, а за нешто 
што е во делот на неговата работа сега ќе одговори на се што ги интересира граѓаните и 
Советот на Општина Зрновци се со цел за подобрување на услугите кои истите ги бараат од 
Општина Зрновци да се превземат навреме сите работи. 
                 Венета Здравкова зема збор и кажа дека не и било прашањето за да каже сега тука 
дека водата не била квалитетна за пиење туку вие како Градоначалник да кажете јаво и до 
уцениците и наставниците и стручната служба дека водата е квалитета и е за пиење. 
                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
                 Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 
во 2022 година е усвоена. 

7. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови,урбанистичко-
планска документација и урбанистичко проектна документација за 2022 година 
на подрачјето на општина Зрновци. 

                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по седмата точка и збор 
даде на Претседателот на комисијата за изработка на урбанистички планови,урбанистичко-
планска документација и урбанистичко проектна документација за 2022 година на подрачјето 
на општина Зрновци Љупчо Стојов кој во целост  го образложи извештајот од комисијата и 
побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                Методи Николов зема збор и кажа дека оваа програма се донаса кога се изготвува 
урбанистички план за Општина Зрновци  која што се доставува до Министерството за 
Транспорт и Врски за давање на нивна согласност и таа програма се доставува до 
изготвувачите на планови  тука и надвор од урбаниот дел која што континуирано се донесува 
секоја која а оваа година е проширена со план и изработка на урбанистички планови за 
парцилирано градежно земјиште,урбанистички планови за градежно земјиште за општа 
употреба ,урбанистички проекти за стопански и индустриски намени, урбанистички проекти за 
инфраструктура, урбанистички проект за села, урбанистички проекти за план за парцелизација 
и урбанистички проект надвор од опфатот на урбанистичкиот план. 
                Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа моментално урбанистичкиот план за 
трите населени места е веќе три години во процедура со што сакам да ве информирам за село  
Видовиште веќе е изготвен од страна на правното лице на кое што е доделено 
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изготвувањето,Мородвис во делот на проширување на зона за мало стопанство се појавуваат 
две парцели кои што се водат како пасишта каде што преземени се дејствија од наша 
страна,во Зрновци предвиденото проширување опфаќа државно земјиште за изградба на 
плацеви кое што моментално државно земјиште е дадено под концесија како обработливо 
земјоделско земјиште на едно правно лице и не постои никаква спорност да се заврши ова со 
изработениот елаборат и со ова сакам да ја запознаам јавноста со интерес за купување на 
плацеви дека искрено се надевам до пролетта ќе биде завршено ова и да може веќе да стапи 
во сила по електронски пат ќе бидат ставени на продажба со јавно наддавање. 
                Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
               Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за изработка на урбанистички планови,урбанистичко-планска документација и 
урбанистичко проектна документација за 2022 година на подрачјето на општина Зрновци. 
 е усвоена. 

8. Предлог-Програма за управување со отпад за 2022 година. 
                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по осмата точка и збор 
даде на Претседателот на комисијата за управување со отпад за 2022 година на подрачјето на 
општина Зрновци Љупчо Стојов кој во целост  го образложи извештајот од комисијата и побара 
Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
                Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за управување со отпад за 2022 година на подрачјето на општина Зрновци. 
 е усвоена. 

9. Предлог-Програма за социјална и здравствена заштита за 2022 година. 
                 
                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по деветата точка и збор 
даде на Претседателот на комисијата за социјална и здравствена заштита за 2022 година на 
подрачјето на општина Зрновци Венета Здравкова која во целост  го образложи извештајот од 
комисијата и побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                 Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека како ќе има ситуации за во 
делот на социјална заштита така ќе се одлучува заедно на Советот. 
                Венета Здравкова праша во нашата Општина дали има луѓе кои што земаат постојана 
помош од Општината. 
                Градоначалникот Борчо Коцев одговори не,само има одредени луѓе на кои што им се 
доделуват оброци секој ден. 
               Венета Здравкова кажа дека ако помошта се бара за лекови подобро е да има од 
неколку аптеки да се одобри барателот да земе лекови и да самата аптека фактурира на 
Општината на фактура и да се исплати така, бидејќи тие пари се наменски а не за било што да 
ги потроши граѓанинот што ги бара. 
               Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека го подржува мислењето на советничката 
Венета Здравкова за да бидеме сигурни дека средствата ќе се искористат за тоа и за што се 
побарани и наменети. 
              Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи никој 
не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
               Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за социјална и здравствена заштита за 2022 година на подрачјето на општина 
Зрновци е усвоена. 

10. Предлог-Програма за работа на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци за 2022 година. 
               Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по десетата точка и збор 
даде на Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев. 
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                Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев кажа дека програмата ја имате 
сите советници и мислам дека нема потреба да ја читам целата сега јас ако имате прашања и 
дополнување по истата повелете . 
               Виктор Новков зема збор и кажа од искуство од претходните години програмата е иста 
па сакам да прашам како може до сега резервоарите да не бидат исчистени и да не е работено 
тоа што до сега е сработено овој месец. 
                Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев кажа резервоарите се чистат на 
шест месеци а со ова што е сега се чистеше таложникот во водна кула од каде што требуваме 
вода ние а објектот е сопственост на ЕВН и без договор со нив ние не смееме ништо да 
реализираме во самиот објект,а од нив целиот овој период имавме сознание дека вентилот е 
расипан и ние направивме напори дека тој проблем мора ние да го отстраниме за да добиеме 
ние поквалитетна вода за пиење на населението и пречката до сеа зошто не беше 
реализирано беше нивна. Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев кажа и дека 
имаме квалитета вода за пиење со резултат од 06.12 2021 година така да не треба во јавноста 
да се шират муабети дека водата не е бактериолошки чиста за пиење. 
             Венета Здравкова зема збор и кажа дека целта ми беше јавноста да слушне од вас и 
Градоначалникот дека водата е чиста за пиење јавно и да не се шират секакви шпекулации во 
јавноста. 
                Виктор Новков праша во делот на замена на постоечките водомери со дигитални 
водомери дали ќе се врши од страна на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци со нивна инвестиција  
или граѓаните на свој трошок треба да ја направат промената. 
               Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев кажа дека моментално имаме 
направено проект чекаме повик да аплицираме и имаме големи шанси да добиеме и да ги 
дигитализираме сите водомери и тоа ќе биде гранд инвестиција. 
                Виктор Новков праша дали се работи за сервер каде што со самото поминување по 
улицата ќе се чита водомерот каде што Директорот Горан Кокев на тоа одговори потврдно. 
                Градоначалникот Борчо Коцев зема збор до Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци 
Горан Кокев да одговори на кој начин ќе се инсталираат водомерите бидејќи прашањето на 
советникот Виктор Новков било тоа. 
               Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев одговори дека во самиот Гранд 
влегуваат дигиталните водомери и работната рака со промената  која ќе ја изврши КЈП ВОДНА 
КУЛА Зрновци со тоа што фирмата која што ќе ги добавува ќе има обврска  работната рака да ја 
плате на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци. 
              Граадоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа кога ќе се дојде до таму со работата 
со дигиталните водомери со одлука на Советот на Општина Зрновци  имајќи во предвид  дека 
некои домаќинства во самиот двор имаат пред водомерот  диви приклучоци на вода со што го 
оштетуваат буџетот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци односно самата преработена вода се троши 
за наводнување да се има во предвид инсталирањето на дигиталните водомери да бидат на 
влезот од дворните површини.Јас ќе формирам и комисија за контролирање на сите диви 
приклучоци имајќи во предвид дека огромно количество на вода завршува нефактурирана.  
              Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи никој 
не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
               Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за работа на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци за 2022 година е усвоена. 

11. Локален акциски план за еднакви можности на мажите и жените за 2022 
година. 

               Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по единаесетата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за еднакви можности на мажите и жените за 2022 
година на општина Зрновци Габриела Радева која во целост  го образложи извештајот од 
комисијата и побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
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                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор и бидејќи никој не 
се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
                 Гласаа 8 ( осум ) Советници ЗА и 1 (еден ) отсутен со што констатираа  дека Предлог-
Програмата за Локален акциски план за еднакви можности на мажите и жените за 2022 година 
е усвоена. 

12. Правилник за условите,критериумите и начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош. 

                Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по дванаесетта точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за социјална и здравствена заштита за 2022 година 
на општина Зрновци Венета Здравкова која во целост  го образложи извештајот од комисијата 
и побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
               Виктор Новков зема збор и кажа дека во самото барање да биде поткрепено со 
документација бидејќи до сега не беше во пракса така . 
               Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека треба да биде поткрепено со 
документација и врз основа на тоа да се изгласа еднократна парична помош на лицето кое го 
поднаса барањето до Општината. 
               Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор и бидејќи никој не 
се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
               Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека 
Правилникот за условите,критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна 
парична помош за 2022 година е усвоен. 

13. Предлог-Програма за енергетска ефикасност за 2022-2024 година. 
                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по тринаесеттата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата за енергетска ефикасност за 2022-2024 година на 
општина Зрновци Љупчо Стојов кој во целост  го образложи извештајот од комисијата и побара 
Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                  Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа во законот за енергетска ефикаснот 
стои дека регулирањето на енергетската ефикасност го врши Општината со утврдување на 
програма за енергетска ефикасност на Советот на Општината по претходно мислење на 
агенцијата за енергетика и се однесува за три години,Градоначалникот изготвува план и го 
доставува до Советот на Општината за одобрување односно усвојување.Општината треба да 
донесе за три години програма за работа за енергетската ефикасност и акциони планови за 
реализација на мерки на енергетска ефикасност на ниво од една година каде што барам за 
следна седница да се достават овие извештаи и предлогот што беше од советничката 
Здравкова за покренување иницијатива во делот на уличното осветлување во замена со лед 
рефлектори.Покрај ова барам и до Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев да се 
разгледа можноста за инсталирање на генератори и турбини за производство на електрична 
енергија на самите цевководи да се виде заедно со правното одделение согласно законските 
регулативи што ни дозволуваат. 
                 Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев зема збор и кажа кои се работи 
се вклучуваат во законските регулативи. 
                Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека за наредна седница да стои точка на дневен 
ред извештај и наши можности и должности што и како треба да превземеме за да биде 
запознаен и Советот на Општина Зрновци а и јавноста и до колку утврдиме дека имаме 
можности да се започне со изготвување на проектна документација за реализација на овие 
студии. 
              Виктор Новков праша кај назив на институција Општинска зграда пред 
реконструкцијата на самата зграда 2019 година на 303 метри квадратни затоплувани 
потрошени 12 570 киловати а после реконструцијата 2020 година за истиот објект е потрошено 
12 947,2 киловати со што 400 киловати има повеќе потрошени.Прашањето е дали ова е трошок 
поради пензионерскиот дом или се работи за друга работа. 
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              Градоначалникот зема збор и кажа дека можеби е имало потреба за да се потроши 
повеќе енергија поради временските услови и веќе разговараме со службите бидејќи 
Општинската зграда се грее на струја да се изнајде решение да се намали потрошувачката на 
електричната енергија,а во врска со просторијата која ја користат Клуб на пензионери како 
подружница на Кочанскиот Клуб на пензионери во делот на потрушувачката на електричната 
енергија тоа броило уште е во склоп со Општината кое е во фаза на префрлување на Клубот на 
пензионери а за овие три месеци од кога се користи ќе биде исплатено преку одделението за 
финансии и ќе им се достави потрошената електрична енергија на исплатените фактури за да 
ги рефундират средствата на Општината од страна на Здружението на пензионери,а и за 
броилото во објектот Соколана ќе се направи повраток на Општина Зрновци и така ќе се 
регулира потрошувачката на киловат часовите и исплатата. 

              Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор и бидејќи никој не 
се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 

              Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Предлог-
Програма за енергетска ефикасност за 2022-2024 година е усвоена. 

14. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Зрновци за 2022 година. 

              Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четиринаесетата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата  за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на општина Зрновци Љупчо Стојов кој во целост го образложи извештајот од комисијата и 
побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 

                Претседателот Виктор Анакиев зема збор и кажа дека побарале информации од 
службите дали во зоната за мало стопанство што ја имаме предвидено дали сите се плацови 
продадени и дали ти што се веќе откупени го имат испочитувано рокот за градба и доколку не 
е дали е преземено дејствие кон нив и информирани сме дека една парцела е останата за 
продажба а една парцела нема изградено се уште ништо,а имаме и една парцела која е 
отуѓена а сеуште не е изградена. 

               Методи Николов ја објасни во целост програмата за уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на Општина Зрновци. 

             Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи никој 
не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
              Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Програмата 
за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Зрновци за 2022 година е 
усвоена. 

15. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 
Зрновци за 2022 година . 

                Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петнаесетата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата  за  одржување на јавна чистота на подрачјето на 
општина Зрновци Љупчо Стојов кој во целост  го образложи извештајот од комисијата и побара 
Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
                Методи Николов ја објасни во целост програмата за одржување на јавна чистота  на 
подрачјето на Општина Зрновци и се наведе дека за се она што ќе го сработи КЈП ВОДНА КУЛА 
Зрновци по налог на Општината ќе биде наплатено од страна на Општината . 
               Венета Здравкова праша во делот на предвидени нови четири вработувања дали 
сметате дека има доволно финансиски средства во КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци или на основ на 
овие работи што треба да се извршат ќе бидат фактурирани на Општината или ќе биде преку 
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јавен оглас за да бидат известени граѓаните на што Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци 
Горан Кокев кажа дека времени вработувања ќе бидат истите и Венета Здравкова побара 
според кои услови ќе треба да ги исполуваат за да се пријават граѓаните и беше одговорено од 
страна на Директорот на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци Горан Кокев дека ќе има јавен оглас. 
               Градоначалникот Борчо Коцев одговори согласно законот за вработување ќе се 
изврши вработувањето на овие предвидени работи места и во делот на работењето на КЈП 
ВОДНА КУЛА Зрновци Општината ќе настојува да го подржува и ако е потребно и финансира се 
со цел за модернизација на истото и во 2022 година време е да размислуваме за брзо и 
ефикасно извршување на задачите на КЈП ВОДНА КУЛА Зрновци и треба да се предвиде 
модернизација и во делот на моторно возило покрај останатите работи кои што сакаме да ги 
превземеме. 
               Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
              Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Програмата 
за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Зрновци за 2022 година е усвоена. 

16. Предлог-Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 
територијата на Општина Зрновци за 2022 година. 

              Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шеснаесетата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата  за контрола на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина Зрновци за 2022 година на подрачјето на општина Зрновци Венета 
Здравкова која во целост  го образложи извештајот од комисијата и побара Советот на 
Општина Зрновци да го усвои. 

            Методи Николов ја објасни во целост програмата за контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на Општина Зрновци за 2022 година на подрачјето на 
Општина Зрновци. 

              Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека Општината обврските ќе ги врши во иднина 
согласно законската регулатива со оператор со распишување на јавен тендер и согласно 
потребите ние ќе го ангажираме истиот тој оператор за извршување на работата. 
               Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
               Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Програмата 
за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Зрновци за 2022 
година на подрачјето на Општина Зрновци е усвоена. 

 17. Одлука за одобрување на спонзорство за празници-Бадник,Василица и Верскиот 
Празник Богојавление. 

              Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по седумнаесетата точка и 
збор даде на Претседателот на комисијата  за одобрување на спонзорство за празници-
Бадник,Василица и Верскиот Празник Богојавление на Општина Зрновци за 2022 година на 
подрачјето на општина Зрновци Виктор Новков кој во целост  го образложи извештајот од 
комисијата и побара Советот на Општина Зрновци да го усвои. 
              Венета Здравкова праша на кој начин може и приватни правни лица да вршат 
спонзорство на што и беше одговорено со  договор на организаторот. 
              Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи никој 
не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање. 
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               Гласаа 7 ( седум ) Советници ЗА и 2 (два ) отсутни со што констатираа  дека Програмата 
за Одлука за одобрување на спонзорство за празници-Бадник,Василица и Верскиот Празник 
Богојавление.. 

18.Одобрување на одредена количина нафта и санасија на речно корито на река 
Зрновка и река Морошка. 

                 Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по осумнаесетата точка и 
збор даде на Градоначалникот Борчо Коцев да објасни околу барањето доставено до 
Општината по точката.  
                Отсутен е Љупчо Стојов. 
                 Градоначалникот Борчо Коцев го образложи во целост барањето од страна на 
Директорот на  А.Д.Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница-Кочани 
и кажа дека во договор со него ќе се изврши санасија и чистење на речното корито на река 
Зрновка и река Морошка за да не ни се случи во иднина повторно вакви штети при временски 
непогоди и во оваа одлука да стои дека ќе има претставник од Општината при 
примопредавањето на количината на нафта за да се направи увид на лице место за да нема 
злоупотреба во овој дел. 
                   Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи 
никој не се јави од присутните советници точката беше ставена на гласање во износ од 20.000 
илјади денари да се набави нафта од Општината по барањето од страна на  
А.Д.Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница-Кочани. 
                  Гласаа 6 ( шест ) Советници ЗА и 3 (три ) отсутни со што констатираа дека барањето е 
усвоено. 

17. Разно. 
                Виктор Новков побара деловник и статус за работењето на Советот на Општина 
Зрновци на секој советник да се достави и за наредна седница барам извештај за работењето 
на Градежниот инспектор и Комуналниот редар и еден апел до Градоначалникот Борчо Коцев 
да се обрати до ОУ Синиша Стоилов за движењето на децата дека има дел паднат од самата 
фасада а децата не се ограничени да не се движат тамо и прашање до Градоначалникот Борчо 
Коцев за изградбата на стационар дадена со изјава од тогашниот Градоначалник на 20.03.2017 
година додека е процедурата бидејќи програмата ја изгласавме а тогаш актуелниот 
Градоначалник имаше дадено интервју дека се гради стационар за бездомни кучиња. 
                Методи Николов кажа дека да тоа е точно,но немам видено стационар но до колку 
има ќе се види но со одлука не е изгласано истата. 
                Градоначалникот Борчо Коцев одговори со изгласување на програмата за контрола на 
популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Зрновци за 2022 година се што 
ќе има ќе постапиме по истата. 
               Венета Здравкова се обрати до Градоначлникот Борчо Коцев следејќи ве по јавното 
обраќање за залагање за рамноправност према сите граѓани на Општина Зрновци би ве 
прашала дали сте во тек со Одлуката на Совет која што се однесува за угостителските објекти 
донесена 2013 година од страна на тогашниот Совет и Градоначлник за ослободување на 
одредени угостителски објекти од неплаќање на комунална такса во период од десет години и 
колку е тоа возможно а истото други угостителски објекти да плаќаат и  би ве замолила да 
извршите увид на споменатата одлука и законски колку е тоа така и ако може да се стави на 
точка за следна седница . 
         Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека само два месеца е на функција и не е возможно 
сите одлуки да ги има разгледано до сеа но една од основните дејности на Локалната 
Самоуправа треба да биде помагање на стопанството и лично сметам дека сите тие вршат 
промоција на Општина Зрновци во делот на туризмот и угостителството и затоа ќе се задолжат 
службите во Општината да се најде одлуката и да се разгледа содржината во истата и после 
тоа можам да ви дадам одговор на вашето прашање и како точка може да се стави на дневен 
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ред за следна седница ќе формираме комисија и ќе се разгледа законски како и зошто била 
издржана до сега. 
          Методи Николов зема збор и кажа во одлуката стои дека по изградбата на таа платформа 
треба да се направи записник со технички прием со одлука од комисија со проектна 
документација и сите комплет документи и заради тоа да бидат ослободени меѓутоа се 
изградени платформите а технички прием не е направено. 
          Градоначлникот Борчо Коцев за следна седница предлага да се стави на точка Предлог-
Програма за изготвување на Програма согласно надлежностите на Општината за спорт и 
рекреација,спортски игри и организирање на манифестации се со цел со таа Програма да 
предвидеме активности финансирањеи обновување на фудбалскиот Клуб Зрновка. 
        Претседателот на Советот на Општина Зрновци праша друг за збор бидејќи никој не се јави 
констатира дека третата седницата на Општина Зрновци е завршена во 15:00 часот на 
15.12.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                                       Претседател на Совет на Општина Зрновци 
Симона Коцева                                                                                           Виктор Анакиев 
 
 

 

 

 
 

 
   
    

 

 

 

                

 

 
 
 

 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
         
 

 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 
 
 
 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

