З А П И С Н И К БР.4
Од одржаната 4-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 27.12.2021
година понеделник во просториите на Општина Зрновци со почеток во 10:00 часот.
На седницата беа присутни 9 ( девет ) советници.
За работа Претседателот на Советот на Општина Зрновци го предложи следниот дневен ред :

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на записникот од 3-та седница на Советот на Општина Зрновци;
1. Предлог-Буџет на Општина Зрновци за 2022 година;
2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 2022
година;
3. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2022 година;
4. Предлог-Буџетски календар за 2022 година;
5. Предлог-Одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на плата на давателите на јавните услуги и на
Директорот на јавната установа за деца за 2022 година;
6. Предлог-Програма за активностите на Општина Зрновци во областа на
спорт,млади и подршка на НВО секторот и месните заедници во 2022
година;
7. Предлог-Одлука за одобрување на стипендии на новозапишани студенти
од Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и
ученици на невработени родители од основно и средно образование од
Општина Зрновци;
8. Предлог-Правилник за доделување на стипендии на новозапишани
студенти од Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани
родители и ученици на невработени родители од основно и средно
образование од Општина Зрновци;
9. Предлог-Одлука за доделување на парична помош за секое новородено
дете во Општина Зрновци;
10. Предлог-Одлука за утврдување на стандардите за поставување на времени
објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Зрновци;
11. Предлог-Одлука за одобрување-пробивање на постоечкиот т.н. Говедарски
пат во КО Видовиште ( по доставено барање од ДОО МЕХАНИЗАЦИЈА
ВИДОВИШТЕ );
12. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на измените и
дополнувањето на Правилникот за систематизација на работните места во
ЈОУДГ "Бисерчиња" Зрновци;
13. Одлука за давање на Согласност на Одлуката за намалување на цената на
изнесен смет;
14. Предлог-Одлука за давање на користење на објект СОКОЛАНА на Советот за
млади;
15. Предлог-Одлука за формирање на Општински Совет за социјална заштита;
16. Одлука за користење на простории за Клубот на пензионери ;
17. Разно.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има некој да дополни друга
точка по дневниот ред.
За збор се јави Методи Николов и кажа дека има уште две точки од регулаторна
комисија по решение за одлука.
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Градоначалниот зема збор и побара Предлог-Одлука за доделување на Општинска
просторија за Клубот на Пензионери како додатна точка.
Виктор Новков се јави за збор и кажа дека кога се усвојува Буџет на Општината според
деловодникот за работа на Општината не треба да има други точки за Општината.
Градоначалникот кажа дека поголемиот дел од дневниот ред е врзан со Буџетот на
Општина Зрновци а останатите точки неможат да трпат на време затоа се ставени сега.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има некој друг да дополни друга
точка по дневниот ред и бидејќи никој не се јави за збор дневниот ред се стави на
гласање со додена точка на дневен ред по барње од Регулаторна Комисија.
За дневниот ред гласаа 8 ( осум ) советници ЗА и 1 ( еден ) воздржан советник со што
беше усвоен дневниот ред.

ТЕК НА СЕДНИЦА
1. Усвојување на записникот од 3-та седница на Советот на Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по првата точка.
Градоначалникот зема збор и ги извести советниците поради подолгиот дневен ред
денес што го имаме за расправа барањата на дел од советниците што требаше да се
одговорат на оваа седница ќе се одложат за следната седница во Јануари 2022 година.
Од присутните советници не се јави за збор никој и точката беше ставена на гласање.
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА.
Записникот од третата седница беше усвоен едногласно.
2. Предлог-Буџет на Општина Зрновци за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка и кажа
дека Комисијата за Буџет одржала состанок каде што тој е Претседател и во целост го
образложил извештајот на Советот на Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев даде збор на Градоналаникот на Општина
Зрновци Борчо Коцев кој на Советот на Општина Зрновци и на целокупната јавност го
презентираше во целост Буџетот на Општина Зрновци текстуално каде што и веднаш
потоа го образложи билансот за расходи табеларно.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев даде збор на Ленче Илиова раководител на
одделение за финансии и даноци каде што во целост го образложи поединечно за што
се наменети средствата од Буџетот на Општина Зрновци за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор.
Виктор Новков се јави за збор и праша кај ставка 427110 Општинска администрација од
30.000 илјади денари има зголемување на 620.000 илјади денари кај привремени
вработувања и прашањето ми е за кои вработувања се работи бидејќи се ставени во
Општинскиот Буџет.
Ленче Илиова зема збор и кажа дека 30.000 илјади денари зголемување се однесуваат
за ангажирањето на комуналниот редар од таа ставка за половина од месец Ноември и
месец Декември бидејќи поради изборниот циклус неможеше да се склучи договор за
вработување,а за 620.000 илјади денари се предвидени за ова работно место за 12
месеци за 2022 година и за уште едно ново вработување.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека комуналниот редар е преку
Агенцијата за вработување и другите средства се за уште едно вработување
предвидени кое исто ќе биде преку Агенцијата за вработување ангажирано.
Виктор Новков праша дали Општината има потреба од ново вработено лице на што
Градоначалникот Борчо Коцев одговори да имаме потреба во секое одделение за
работно место ново.
Венета Здравкова зема збор и праша за каматните зголемувања да се објасни во
целост за што станува збор.
Ленче Илиова зема збор и ја објасни во целост постапката во врска со каматниот дел
колку треба да биде како се пресметува и како се врши плаќањето.
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Венета Здравкова праша предвидени се 50.000 илјади трансфери до политички партии
за што станува збор.
Ленче Илиова кажа дека наша законска обврска е да планираме за овие средства каде
партиите во изборен циклус си поднесуваат барање до изборната комисија а тие до нас
како Општина и обврска ни е по излезен глас да извршиме плаќање на самата партија
бидејќи тоа е законско право на партијата и на Општината.
Виктор Новков се јави за збор и праша ставка Ј60 одржување на автопати и улици од
80.000 илјади денари сега се планирани до 200.000 илјади денари за што станува збор.
Ленче Илиова одговори дека средствата се наменети за реконструкција на улиците
,крпење на дупки,ненадеен проблем при водоводнаа мрежа,цевки,прстени и заради
итност на проблемот се набават на сметка на Општината.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа имаме ситуација некогаш итно да се
набави нешто при поголем проблем како што беше ситуацијата со водоводната мрежа
и поради тоа заради итна исплата на оваа сметка се предвидени овие средства да ги
имаме.
Венета Здравкова праша зошто и од која причина кај подршка за локален економски
развој нема предвидено средства.
Градоначалникот Борчо Коцев кажа дека средства се предвидени за Младински Совет
50.000 илјади денари како подршка во локалниот економски развој.
Виктор Новков кај реконструција на локални патишта и улици подготовка на проекти од
72.000 илјади денари на 400.000 илјади денари дали има веќе формирано проекти.
Градоначалникот Борчо Коцев одговори да имавме можност уште средства да
предвидеме за нова проектна документација за изградба на улици и патишта ќе
ставевме но со нашиот скромен буџет сега можеме толку.
Виктор Новков праша 900.000 илјади денари во каматна ставка дали е отплатата за
градинката или станува збор за нешто друго.
Ленче Илиова одговори дека средствата се наменети за исплата на две рати на кредит
годишно за градинката Бисерчиња-Зрновци.
Венета Здравкова праша до Градоначалникот Борчо Коцев дали како Совет имаат
право да имаат увид на проектите од 2017-2021 година како се изготвени и до каде се
со постапката и до во врска со долгот на Општината да знаеме до каде е постапката.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека до сега Ве имам известено во
врска со долгот на Општината до каде сме и се што постапивме,а се надевам дека уште
во првиот квартал од 2022 година Општината ќе почне да работи без долг.
Венета Здравкова праша дали се завршени сите
Градоначалникот Борчо Коцев одговори за следна седница да биде на точка и ќе ви
биде овозможено во целост увид во врска со проектната документација за проектите
реализирани до сега.
Виктор Новков праша кај биланс на расходи ставка 423 410 прехрамбени продукти и
пијалоци намалено е за 115.000 илјади денари дали е тоа минимум што може или има
простор уште да се намалат овде средствата.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека овие средства се предвидени
според програмата за одбележување на празници,односно за одбележување на денот
на Општината и за празниците Бадник,Богојавление и за во Мородвис и Видовиште за
одбележување на празникот на светците чие име го носат храмовите.
Ленче Илиова објасни и во колоната на дотации и во колата на самофинансирање се
средства наменети за градинката.
Венета Здравкова зема збор и се заблагодари на Градоначалникот Борчо Коцев за
покачувањето на исплатата во износот на надоместокот месечно што го добиваат како
Совет од Општината и поради тоа даде предлог до Советот на Општина Зрновци да
формираат еден солидарен фонд и еднаш месечно да донираат сите на таа сметка по
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претходно договорена сума на средства на таа сметка и да можат и тие утре како Совет
да помогнат некому кому му се потребни тие средства
Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа дека за ова не треба да се донесе
одлука бидејќи е само предлог од советничката Венета Здравкова и праша до Советот
на Општина Зрновци дали се согласни сите да го прифатат овој предлог на што се
согласија сите советници.
Виктор Новков зема збор и кажа дека никаде во Буџетот за 2022 година на Општина
Зрновци нема ставено ставка за ревизија со предвидени средства,а треба да има.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека имаме договор со Општина
Кочани за внатрешна ревизија лице вработено од кај нив секоја година доаѓа и прави
ревизија и сега во фебруари повторно треба да дојде и се изврши ревизија.
Ленче Илиова кажа дека не е точно дека немаме ревизија секоја година редовно
имаме ревизија лицето се исплаќа со една бруто плата негова и ние сме редовно со
контроли и со државната ревизија и внатрешната ревизија и до сега проблем во тој дел
немало.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Програмата за
Буџетот за 2022 година на Општина Зрновци е усвоен.
3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по третата точка и даде
збор на Ленче Илиова која кажа во самата одлука е прецизирано се за што се
предвидени средствата во самата реализација .
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлуката за Буџето
на Општина Зрновци за 2022 година е усвоена.
4. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните
службеници за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четвртата точка и даде
збор на Ленче Илиова која кажа во самата одлука е прецизирано како се постапува
утврдувањето на бодот на платите на државните службеници за 2022 година.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлуката за
утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022
година е усвоена.
5. Предлог-Буџетски календар за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петата точка и даде збор
на Ленче Илиова која кажа во самиот предлог е прецизирано како треба да постапиме
по закон задолжително за самиот Буџетски календар кои активности се предвидени и
составот на самиот Буџетски календар за 2022 година.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Буџетски календар за
2022 година е донесен.
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6. Предлог-Одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за
пресметување на плата на давателите на јавните услуги и на Директорот на јавната
установа за деца за 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шестата точка и даде
збор на Ленче Илиова која кажа исплатата на давателите на услуги моментално
важечката вредност на бодот е 81,60 денари нема промени и е ставена на усвојување
од страна на советниците.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за утврдување
на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите
на јавните услуги и на Директорот на јавната установа за деца за 2022 година е усвоена.
7. Предлог-Програма за активностите на Општина Зрновци во областа на спорт,млади
и подршка на НВО секторот и месните заедници во 2022 година .
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по седмата точка и збор
даде на Претседателот на комисијата за млади и спорт Љубица Цветкова која во целост
го обрзложи извештајот од комисијата по која била усвоена Предлог-Програмата за
активностите на Општина Зрновци во областа на спорт,млади и подршка на НВО
секторот и месните заедници во 2022 година.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има за збор некој од присутните.
Виктор Новков се јави за збор и кажа дека во програмата прочитал реорганизација на
фудбалскиот клуб во Зрновци но никаде немало спомнато за Џудо клубот во истата
програма а кои во исто време имале освоени толку медатели за што се за пофалба и
треба да се има во предвид и овој клуб бидејќи тие деца се од нашата Општина и
придонесуваат за истата и затоа барам да им излеземе од полза да имаат бенефит и
тие од Општината онолку колку сме во можност.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и ја прочита целата предлог –програма за
млади и спорт и кажа дека Џудо Клубот има доставено до нас комплет документација
за финански да им помогне Општината ќе биде разгледано и истите ќе бидат
стимулирани и мотивирани да продолжат понатаму со успесите што ги носат за нашата
Општина.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
активностите на Општина Зрновци во областа на спорт,млади и подршка на НВО
секторот и месните заедници во 2022 година.
8. Предлог-Одлука за одобрување на стипендии на новозапишани студенти од
Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на
невработени родители од основно и средно образование од Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по осмата точка и збор
даде на Претседателот на комисијата за одобрување на стипендии на новозапишани
студенти од Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и
ученици на невработени родители од основно и средно образование од Општина
Зрновци Љубица Цветкова која во целост го обрзложи извештајот од комисијата по која
била усвоена од страна на комисијата.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и го образложи во целот правилникот за
стипендии за да биде обавестена и јавноста .
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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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
одобрување на стипендии на новозапишани студенти од Општина Зрновци и
стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на невработени родители од
основно и средно образование од Општина Зрновци е усвоена.
9. Предлог-Правилник за доделување на стипендии на новозапишани студенти од
Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на
невработени родители од основно и средно образование од Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по деветата точка и збор
даде на Претседателот на комисијата за одобрување на стипендии на новозапишани
студенти од Општина Зрновци и стипендии за ученици на самохрани родители и
ученици на невработени родители од основно и средно образование од Општина
Зрновци Љубица Цветкова која во целост го обрзложи извештајот од комисијата по која
била усвоена од страна на комисијата.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и го образложи во целот правилникот за
стипендии за да биде обавестена и јавноста .
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Правилник за
доделување на стипендии на новозапишани студенти од Општина Зрновци и
стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на невработени родители од
основно и средно образование од Општина Зрновци е усвоена.
10. Предлог-Одлука за доделување на парична помош за секое новородено дете во
Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по десетата точка и збор
даде на Претседателот на комисијата за доделување на парична помош за секое
новородено дете во Општина Зрновци Љубица Цветкова која во целост го обрзложи
извештајот од комисијата по која била усвоена од страна на комисијата.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека во Буџетот за 2022 година на
Општина Зрновци предвидени се 100.000 илјади денари за парична помош за секое
новородено дете на Општина Зрновци во висина од 5.000 илјади денари.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
доделување на парична помош за секое новородено дете во Општина Зрновци е
усвоена.
11. Предлог-Одлука за утврдување на стандардите за поставување на времени објекти
и урбана опрема на подрачјето на Општина Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по единаесетата точка и
збор даде на Претседателот на комисијата за урбанизам Љупчо Стојов кој го
образложи во целост извештајот од одржаниот состанок на комисијата по ПредлогОдлука за утврдување на стандардите за поставување на времени објекти и урбана
опрема на подрачјето на Општина Зрновци која иста била усвоена од комисијата.
Градоначлникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека согласно точката по донесување
на урбанистичките планови за трите населени места наша задача и надлежност е да го
планираме целокупниот градежен простор на територијата на Општина Зрновци и
затоа мораме да ја донесеме оваа програма која во целост ја образложи пред Советот
и јавноста и која иста Програма треба да се поткрепе со одлука од страна на Советот.

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

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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
утврдување на стандардите за поставување на времени објекти и урбана опрема на
подрачјето на Општина Зрновци е усвоена.
12. Предлог-Одлука за одобрување-пробивање на постоечкиот т.н. Говедарски пат во
КО Видовиште ( по доставено барање од ДОО МЕХАНИЗАЦИЈА ВИДОВИШТЕ ).
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по дванаесетата точка и
збор даде на Претседателот на комисијата за урбанизам Љупчо Стојов кој го
образложи во целост извештајот од одржаниот состанок на комисијата по ПредлогОдлука за одобрување-пробивање на постоечкиот т.н. Говедарски пат во КО
Видовиште ( по доставено барање од ДОО ) која иста била усвоена од комисијата.
Градоначалникот Борочо Коцев зема збор и го образложи во целост барањето од
поднесителот на барањето до Советот и Општината ,документите се
комплетни,потрошените средстав за инвестицијата на тој пат ќе си ги покрие истата
фирма.
Виктор Новков праша дали со овој пат граѓаните на село Видовиште нема да трпат
последици во смисла по здравије од прашина и Методи Николов одговори дека
патот е далеку од куќите и селото и во тој дел нема да имаат проблем граѓаните.
Градоначалникот Борчо Коцев одговори дека барањето прво било донесено без
документација и затоа побарал да се поткрепи барањето со комплет докуметација за
да одговорат од страна на Општината а бидејќи е доставено се комплет со потпис од
Министерот за Економија сега Советот треба да одговори.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
одобрување-пробивање на постоечкиот т.н. Говедарски пат во КО Видовиште ( по
доставено барање од ДОО МЕХАНИЗАЦИЈА ВИДОВИШТЕ ) е усвоена.
13. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на измените и
дополнувањето на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
"Бисерчиња" Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по тринаесетата точка и
збор даде на Директорот на детската градинка Бисерчиња-Зрновци Верица Савева
,која во целост образложи дека измената на систематизацијата е направена поради
тоа што две негователки до сега со договор за работа треба да им се трансформира
работниот статус во неговател со положен прправнички испит и работно искуство на
работното место од две години исполнети.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Одлука за давање согласност
на Одлуката за усвојување на измените и дополнувањето на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ "Бисерчиња" Зрновци е усвоена.
14. Одлука за давање на Согласност на Одлуката за намалување на цената на изнесен
смет.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четеринаесетата точка
и даде збор на Претседателот на комисијата за урбанизам Љубчо Стојов кој во
целост го образчложи извештајот од одржаниот состанок на комисијата за давање на
Согласност на Одлуката за намалување на цената на изнесен смет кој беше усвоен од
комисијата.
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Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа до сега се наплаќаше 200 денари од
домаќинство сега со оваа одлука ќе се изврши намалување од 50 денари да биде 150
денари до колку се согласе Советот 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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Одлука за давање согласност
на Одлуката за намалување на цената на изнесен смет е усвоена.
15. Одлука за давање согласност на одлуката за тарифа на цена на комунална такса за
потрошена вода во мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петнаесетата точка и
даде збор на Претседателот на комисијата за урбанизам Љубчо Стојов кој во целост
го образчложи извештајот од одржаниот состанок на комисијата за давање на
Согласност на Одлуката за висината на цената на комуналната такса за потрошена
вода во мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци кој беше усвоен од комисијата при што
висината на тарифа на комуналната такса за потрошена вода по метар кубен во
мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци останува непроменета и тоа за потрошена вода
кај физички лица останува 25 денари по метар кубен а за останатите 55 денари по
метар кубен согласно одлуката донесена од УО на КЈП Водна Кула Зрновци на која
Советот на Општина Зрновци дава согласност.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Одлуката за давање
согласност на одлуката за тарифа на цена на комунална такса за потрошена вода во
мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци е усвоена.
16. Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за одведување
на урбани отпадни води во мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шеснаесетата точка и
даде збор на Претседателот на комисијата за урбанизам Љубчо Стојов кој во целост
го образложи извештајот од одржаниот состанок на комисијата за утврдувањето на
тарифа на цена за одведување на урбани отпадни води во мрежата на КЈП Водна
Кула Зрновци кој беше усвоен од комисијата, при што висината на тарифа за
одведување на урбани отпадни води по метар кубен во мрежата на КЈП Водна Кула
Зрновци останува непроменета и тоа за одведување на урбани отпадни води за
физички лица останува 6 денари по метар кубен а за останатите 15 денари по метар
кубен согласно одлуката донесена од УО на КЈП Водна Кула Зрновци на која Советот
на Општина Зрновци дава согласност.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Одлука за давање согласност
на одлуката за утврдување на тарифата на комунална такса за одведување на урбани
отпадни води во мрежата на КЈП Водна Кула Зрновци е усвоена.
17. Предлог-Одлука за давање на користење на објект СОКОЛАНА на Советот за млади
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петнаесетата точка и
збор зема Градоначалникот Борчо Коцев кој кажа дека целта на оваа точка е во фаза
на формирање на Младински Совет на Општина Зрновци за кои веќе имаме
обезбедено канцеларија во Мултифункционалниот дел и сметам дека просторот не е
доволен за извршување и дејствување на овој Совет а објектот Соколана претставува
за сите граѓани на Општина Зрновци објект во кој што се извршувале многу културни
манифестации и разни собири во текот на изминатите години и поради тоа за да
остане како така и во иднина за сите граѓани и младински организации во функција
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предлагам да се согласеме да им го дадеме на користење на младите без
надоместок а ние ќе извршиме техничко опремување на објектот.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за давање
на користење на објект СОКОЛАНА на Советот за млади е усвоена.
18. Предлог-Одлука за формирање на Општински Совет за социјална заштита.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шеснаесетата точка и
збор даде на Претседателот на комисијата за социјална заштита Венета Здравкова
која во целост го образложи извештајот донесен од комисија за Предлог-Одлука за
формирање на Општински Совет за социјална заштита.
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека минататa недела на ИсточноПлански регион имаат формирано тело за социјална заштита и членови на истиот се
сите Градоначалници на Источно-Плански регион како и сите Директори на центрите
за социјална заштита изготвена е стратегија на дејствување и насока законска и како
и од Советот е што побрзо и на локално ниво да се формираат овие Совети за
социјална заштита преку кои ќе се изготвуваат и изработуваат проблемите
предлозите како и изнаогање на решение на сите работи кои се поврзуваат со оваа
сфера.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека Предлог-Одлука за
формирање на Општински Совет за социјална заштита е усвоена.
19. Одлука за користење на простории за Клубот на пензионери
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по седумнаесетата точка.
Градоначалникот зема збор и кажа дека просториите во склоп на Општинската
зграда моментално ги користат Клубот на Пензионери кои се под надлежност на
Клуб на Пензионери на Општина Кочани за да до пред две недели се случи проблем
со што им беше писмено кажано на наши граѓани тука што ги користат просториите
од страна на Претседателот за Клубот на пензионери од Кочани дека нема да можат
како до сега да ги користат просториите од 16.00 часот да отвораат до 21.00 часот да
имаат право да седат туку од 10.00 часот наутро до 15.00 часот во текот на денот.Јас
се потрудив да остварам комуникација со Претседателот на Клубот на пензионери но
не се случи истата и писмено се обратив до Сојузот на пензионери до Скопје и
сеуште нема одговор и целта ми е со оваа одлука ние да им дозволиме на нашите
граѓани пензионери сами да си донесат одлука кога ќе ги користат просториите и
кажа до Раководителот на одделение за правни работи да изготви известување до
Клубот на Пензионери дека просториите во Општина Зрновци пензионерите ќе ги
користат во време кога тие ќе се договорат.
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 9 ( девет ) советници ЗА со што констатираа дека заклучокот по точката
донесен е усвоен .
20. Разно
Венета Здравкова зема збор и кажа за солидарниот фонд што го даде како предлог
до Советот на Општината да го подискутираат на пошроко и ако сме сложни сите да
одлучиме за висината на надоместокот која да биде и како да се дојде до постапката
на тој фонд на што се сложија сите и Градоначалникот Борчо Коцев даде предлог да
се повика Ленче Илиова како финансов раководител на одделение во Општина
Зрнвоци да ја објасни постапката и ако постои можност да се согласат сите да се
оствари истата.
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Виктор Новков зема збор и праша во врска со јавната расветла на ниво на Општината
не е добра и дали постои шанса да се реагира побрзо до одговорните за истата.
Градоначалникот зема збор и кажа дека остварил контакт со лицето одговорно за
јавната расветла кај нас во Општината и кажано му е дека во текот на оваа недела ќе
дојдат на терен и да се отстранат проблемите.
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг за збор и бидејќи
никој не се јави од присутните советници констатираше дека седницата е завршена.

ЗАПИСНИЧАР
СИМОНА КОЦЕВА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
ВИКТОР АНАКИЕВ
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