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З А П И С Н И К  бр. 30 
 

Од одржаната 30-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 17.05.2019 год.  со почеток во 
12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со 8  советници, Маја Илиева е оправдано отсутна. 
Останати присутни:Градоначалникот Блаже Станков, Ленче Илиова,Методи Николов,Горан Кокев и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Усвојување на записникот од 29-тата седница. 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за првото тромесечие за период 01.01 

– 31.03.2019 год. 
3. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула Зрновци  за 

период од 01.012019 до 31.03.2019 год. 
4. Одлука за давање на користење без надоместок просторија ( канцеларија) во објект сопственост на 

општина Зрновци на министерството за труд и социјална политика. 
5. Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од 

Градоначалникот на општина куманово за основање на заедничко јавно претпријатие со општините: 
Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица,Чешиново-Облешево, 
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричани,Свети 
николе и Куманово. 

6. Решение за именување на членови на заедничката комисија за подготовка на предлог актот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог договорот за остварување на меѓуопштинската 
соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска 
Каменица,Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, 
Липково, Старо Нагоричани,Свети николе и Куманово. 

7. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Зрновци и општина Кочани 
8. Одлука за утврдување на ПРЕДЛОГ за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина 

Зрновци и општина Кочани. 
9. Разно 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Немаше дискусија и предлог дневниот ред 

беше даден на усвојување. Истиот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
1. Усвојување на записникот од 29-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 7-ЗА гласа и 1 
воздржан. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за првото тромесечие за период 01.01 – 31.03.2019 
год. 
Претседателот отвори дисксуија по точката. Збор се даде на Ленче Илиова која ги појасни ставките од редовниот 
тримесечен извештај. За збор се јави Јохан Горгиев кој праша детали околу кредитот и соодветната исплата. Му беше 
одговорено дека во моментот тече грејс периодот и износот се плаќа на 2 рати во годината. Тој праша од каде ќе се 
плаќа тој износ. Градоначалникот појасни дека пред да е доделен кредитот е направена сондажа за кредитната 
способност и дека општина Зрновци без проблеми може да го плаќа износот на овој кредит. Душко Горгиев го праша 
Градоначалникот кога се оди на состаноци на ЗЕЛС не ли се разговара за отпишување на долговите на блокираните 
општини. Градоначалникот појасни дека имало напори од Владата со грантови до сите општини 50% да се исплатат 
долговите со обрска доверителите да се откажат од дел од долгот. Тој кажа дека општината према Гранит должи само за 
камати и дека се вршат разговори со фирмата и се надева на позитивен изход.Виктор Новков праша за ставка в` 424 
стоки и услуги. Му беше одговорено дека тоа е износ за осржување на улици и патишта и јавното осветление. Тој праша 
и за ставката трансфери до НВО а му беше одговорено дека тоа се трансфери до политичките партии врз основа на 
освоен глас според инструкциите на ДИК. Јохан Горгиев праша и за фактурата на КЈП Солидарност и половина износ за 
организирање на фудбалски турнир во Мородвис. 
Му беше одговорено дека фактурата од Солидарност нема да се плати бидејќи не е користено услуга а дека за 
фудбалскиот турнир е исплатена пола сума само за трошоците. Ленче Илиова рече дека на нередна седница на Совет ќе 
поднесе барање за бришење на овие износи. На крај извештајот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

3. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула Зрновци  за период од 
01.012019 до 31.03.2019 год. 
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Претседателот отвори дисксуија по извештајот и даде збор на Горан Кокев кој накратко ги појасни ставките од истиот. Тој 
кажа дека зголемениот износ на добивка се должи на зголемениот обем на фактурирање на вода и намалени трошоци и 
кажа дека сите поголеми долгови спрема државата се исплатени. Му беше поставено прашањето дали во оваа добивка 
влегуваат и парите од лицата кои се тужени. Тој кажа дека сеуште нема прилив на такви средства. За збор се јави 
градоначалникот којкажа дека такви поплаки има и во други општини каде нотарот и адвокатот си ги подмируваат своите 
такци а потоа престануваат да го собираат целиот долг. Тој кажа дека треба да се настојува да не дојде до присилна наплата 
туку сметките граѓаните редовно да си ги плаќаат.Виктор Ангелов праша дали зголемениот приход е и од зголемената цена 
на вода? Му беше одговорено дека делумно некаде максимум до 11%. Беше кажано дека моменталната цена на 1м3 вода 
со ДДВ е 28ден. ВикторАнгелов праша зошто не се отпишат повеќегодишните долгови за да се добие реална слика. Му беше 
одговорено дека за тоа треба законска основа а и ќе биде нефер спрема редовните плаќачи. Душко Георгиев праша колку 
редовно и колку хонорарно има КЈП вработени? 
Му беше одговорено дека редовни се 8 и 3ца под договор за дело. Тој кажа дека имал молба од дел од хонорарно 
вработените да се примаат во редовоен работен однос. Му беше одговорено дека директорот тоа го има предвид и дека ќе 
се направат напори тоа и да се случи бидејќи има потреба од нив. Извештајот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
4. Одлука за давање на користење без надоместок просторија ( канцеларија) во објект сопственост на општина Зрновци 

на министерството за труд и социјална политика. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека имало допис од МТСП за отстапување на просторија 
за редовно присуство на нивно лица. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 
5. Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од Градоначалникот на 

општина куманово за основање на заедничко јавно претпријатие со општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, 
Берово, Делчево, Македонска Каменица,Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, 
Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричани,Свети николе и Куманово. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека ова е процес кој сега се повторува бидејќи 
порано веќе имало формирано заедничко КЈП на ниво на регион но сега станува збор за друга иницијатива каде 
регионалната депонија ќе била во Свети николе. Тој изрази чудење зошто иницијативата доаѓа од Куманово. Одлуката 
беше донесена со 8-ЗА гласа. 

6. Решение за именување на членови на заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка и предлог договорот за остварување на меѓуопштинската соработка меѓу општините: Штип, 
Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица,Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, 
Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричани,Свети николе и Куманово. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов кажа дека во предходната комисија тој бил член и 
преставник од општина Зрновци. Градоначалникот предложи како претсавник во комисијата да биде Благој Данев. Со 
гласање со 8-ЗА гласа за член во меѓуопштинската комисија беше избран Методи Николов 

7. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Зрновци и општина Кочани. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека моменталната меѓуопштинска соработка со 
општина чешиново – Облешево не функционира добро, дека Вера Арсова од есента заминува во пензија а и Владо 
Анастасов поднел барање за трасфер во општина Чешиново – Облешево. Оптина Зрновци поради малиот број на 
вработени има потреба од повеќе кадри, дека е разговарано со градоначалникот на општина Кочани и дека со посебен 
договор ќе се регулираат областите и надоместоците. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 

8    Одлука за утврдување на ПРЕДЛОГ за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Зрновци и 
општина Кочани. 
        Претседателот отвори дискусија по точката.. Никој не се јави за збор и одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.  
9.    Разно 
        Претседателот отвори дискусија по точката. 

- Се прочита барањето за финансиска помош од Гоце Змејковски од Виница за учество на балкански натпревар во 
карате. Лицето е со потекло од Зрновци и постигнало значајни резултати. Одлуката да му се додели 3.000 ден беше 
донесена со 8-ЗА гласа. 

- Се прочита барање за финансиска помош и вклучување во проект од страна на НВО Еуро Хуман од Скопје. Се работи 
за проект за собирање и диструбуција на храна на луѓе и семејства кои имаат потреба за тоа. Беше договорено да се 
направат дополнителни консултации со лицето преставник на оваа организација од Зрновци. 

- Беше прочитано барање од Црвен крст Кочани за финансиска помош за организирање на настан Светски ден на 
крводарителството. Со 6-ЗА, 1 воздржан и 1 против гласа беше одобрено доделување на 1500 ден. 

- Беше прочитано барање  - информација од Советодавното тело при Советот на општина за сопствено учество во 
мини проект кој би бил подржан и од фондацијата од Штип. Идејата било да се направат и постават канти за 
отпадоци на места каде има за тоа потреба. Со 8-ЗА гласа се донесе одлука за сопствено учество од 15.000мкд. 
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- Виктор Новков кажа дека неодамна бил во Домот на културата во тоалетите и ги затекнал во многу лоша состојба. 
Градоначалникот кажа дека објектот е даден на користење и на фолклорната група со обврска да се чисти но 
очигледно дека тоа не е пракса. Тој кажа дека тоалетите ќе бидат исчистени. 

- Душко Горгиев го праша Градоначалникот зошто кај пицеријата Кај Мицката се гради а тие не донеле одлука на 
Совет. Градоначалникот појасни дека во времето кога се градел кејот на реката Аминта и Рио изградиле тераси и за 
тоа имало одлука од тогашниот Совет и водостопанска согласност. Во тоа време сопственикот Мето не сакал да 
гради. Сега истиот поднел барање и му било одобрено врз база на предходно донесените одлуки. Градоначалникот 
кажа дека има многу причини да не се дозволи градбата бидејќи во непосредна близина е школото и се узурпира 
кејот и патеката за пешаците но ако го сторел тоа ќе било сватено погрешно. 

- Јохан Горгиев праша што да се прави со проблемот со кучињата: Градоначалникот појасни дека општината има 
изберено фирма на тендер за третман на кучињата скитници и дека за третман на едно куче доаѓа и до 8.000 ден. 

- Се донесе заклучок: Писмено да се информираат новите сопственици на кругот на Мотекс да не ги пуштаат надвор 
кучињата и пауните. 

- Се донесе заклучок: Писмено општината да се обрати до Државната инспекција по земјоделие да ги информира 
сточарите од општината да не го пасат добитокот низ полето. 

- Душко Горгиев праша за времените објекти до поштата бидејќи истите не се користат а има потреба за просторот. 
Градоначалникот кажа дека треба да се размисли околу ова бидејќи има тренд на зголемена посета на гости во Зрновци 
и ако Зрновци има богата понуда ( пазар) на земјоделски и други домашни производи граѓаните ќе имаат промет и 
профит. 
- Градоначалникот ги информираше советниците за тековните тендери и проекти кои општината планира или е во тек 

на реализација. Станува збор за изградба на пешачка патека на ул Илинденска, Реконструкција на домот на 
културата во Видовиште, набавка на трактор со приклучна механизација, изградба на Регионален етно парк втора 
фаза, изградба на крак 1 во с.Мородвис и техничка документација за крак на канализациона мрежа на ул Скопска. 
Тој кажа дека треба да следи процес на собирање на изјави на сите сопственици на ниви долж трасата. 

- Тој кажа дека наскоро ќе следи и проект за изработка на техничка документација за 3км улици во општината. 
Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 15:11 
 
 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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