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З А П И С Н И К  бр. 34 

 
Од одржаната 34-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.07.2019 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници. Останати присутни:Градоначалникот 
Блаже Станков, Ленче Илиова и Благој Данев. 

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

 
1. Усвојување на записникот од 32-тата седница. 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за Второ тромесечие (К1,К2,К3) за 

период од 01.01 – 30.06.2019 година. 
3. Одлука за измена и допуна на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година. 
4. Одлука за продолжено работно време за локалите, кафичите и минимаркетите од подрачјето на општина 

Зрновци за време на илинденските празници 2019 година. 
5. Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август. 
6. Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри „Зрновци 

2019“ 
7. Одлука за кофинансирање на изградбата на Регионален етно парк во Зрновци фаза 2-ра во износ од 

373.610,00 мкд односно 10.23% од вредноста на проектот. 
8. Одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри 

Август. 
9. Известување до Советот на општина Зрновци во врска со узурпација на тротоарот при изградбата на 

платформата од страна на корисникот на ресторанот „Кај Мицката“. 
10. Разно 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Тој кажа дека 33-тата седница е одложена 

со точките кои беа предходно одложени и истата ќе биде одржана по договор. Јохан Горгиев праша зошто тие точки не се 
сега вметнати? Му беше одговорено дека овие точки се приоритетни а 33-тата седница ќе биде накнадно закажана. 
Претседателот предложи нова 10-та точка на дневниот ред: Годишен извештај за постигнатиот успех на учениците во ООУ 
Синиша Стоилов во учебната 2018/19 година. 

Дневниот ред со новата точка беше усвоен со 9-ЗА гласа. 
 

1. Усвојување на записникот од 32-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за Второ тромесечие (К1,К2,К3) за 
период од 01.01 – 30.06.2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Ленче Илиова накратко ги појасни неговите делови К1, К2 и К3. Немаше 
дискусија и извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

3. Одлука за измена и допуна на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Ленче Илиова ја појасни потребата од донесување на ребаланс на 
Буџетот на општината. Таа кажа дека општината има примено решенија за одобрени средства за 2 проекти кои мораат да 
бидат вметнати во буџетот, одлуката на Советот за 70.000мкд трансфер до КЈП Водна Кула и некои сосема мали корекции на 
буџетот. За збор се јави Јохан Горгиев кој праша за ставката дезинсекција. Градоначалникот појасни дека станува збор за 
законска обврска на општината и дека од оваа година е зголемена површината на 10ха, дека за прскањето против комарци е 
разговарано и на седница на плански регион и дека од наредната година ќе има заеднички тендер. Виктор Новков праша 
зошто имало намалување на ставката приходи од данок на имот кога требало логички истиот да се покачува. Му беше 
одговорено дека лани било предвидено износот да биде 500.000 ден но реалноста покажала дека износот е мошне помал и 
дека затоа истиот бил намален. Градоначалникот појасни дека износот на приберени средства по основ на данок на имот е 
мал и има реални причини за тоа. Тој појасни дека ако општината не го прибере данокот во износ од 80% општината не го 
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добива износот на пари по основ на концесија од земјоделско земјиште. Реално прибирањето било околу 70% и ја праша 
Ленче за можноста да се наплаќа камата на неплатениот износ за данок на имот. Одлуката се донесе со 9-ЗА гласа. 

4. Одлука за продолжено работно време за локалите, кафичите и минимаркетите од подрачјето на општина 
Зрновци за време на илинденските празници 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека текстот во предлог одлуката е според 
одредбите на законот. Беше предложено Првата вечер спроти празникот Илинден работното време да трае до 03 ч а втората 
вечер спроти 03 август работното време да трае до 2 часот. Одлуката беше изгласана со 9-ЗА гласа. 

5. Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Се прочита предлог одлуката за Програма за прослава на 2-ри Август: 

- На ден 01.08.2019 со почеток во 16ч полагање на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци во паркот и на 
мостот Синиша Стоилов. 
Виктор Новков кажа да не се менува часот во последен момент и за тоа да не знаат сите. 

Одлуката беше изгласана со 9-ЗА гласа. 

6. Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри „Зрновци 
2019“. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Славчо Гиздовски образложи дека игрите се започнати дека се 
пријавени 13 екипи со котизација од 1000 ден дека овојпат се оди со професионални судии за иснос од 9.000 ден и дека ако 
се биде во ред износот од 45.000 мкд ќе ги покрие сите трошоци. Беше споменато дека убаво би било освен прво второ и 
трето место да има уште други три награди за најдобар играч и сл. Одлуката за спонзорство од 45.000мкд беше донесена со 
9-ЗА гласа. 

7. Одлука за кофинансирање на изградбата на Регионален етно парк во Зрновци фаза 2-ра во износ од 
373.610,00 мкд односно 10.23% од вредноста на проектот. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека веќе се разговарало за оваа точка и 
советниците се запознаети а сега веќе договорот е потпишан и точно се знае сумата за сопствено учество во проектот. 

Одлуката беше изгласана со 9-ЗА гласа. 

8. Одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри 
Август. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Се прочита предлог одлуката: 

-Користење на просторот пред фудбалското игралиште во Зрновци за поставување на рингишпил и тоа по 1000ден дневно 

- За поставување на детски реквизити возчиња да се користи просторот пред киното, 

- Користење на просторот пред киното во Зрновци за поставување на детските реквизити возчиња и тоа по 1000 ден за двата 
дена 

-  За поставување на тезги/сергии 50ден/м2 од ден 

Тезгите/сергиите да го користат просторот помеѓу продавницата на Душко Гаврилов и оградата на амбулантата во Зрновци 

- За спроведување на оваа одлука се задолжува КЈП Водна Кула од Зрновци. 
Одлуката се донесе со 9-ЗА гласа. 

9. Известување до Советот на општина Зрновци во врска со узурпација на тротоарот при изградбата на 
платформата од страна на корисникот на ресторанот „Кај Мицката“. 

Претседателот отвори дисксуија по точката. Збор зема Славчо Гиздовски кој кажа дека има реакции од граѓаните за 
узурпација на тротоарот кај објектот Кај Мицката со градењето на новата платформа бидејќи при разминување со возила 
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постои опасност по пешаците. Тој продолжи дека на една од минатите седници било расправано по барањето на 
сопственикот на Кај Мицката за градење на платформата. Тогаш било кажано дека тој нема право да поднесе такво барање 
туку сопственикот на објектот што подоцна било и направено. Тој кажа дека сите три објекти биле изградени врз основа на 
согласност и решение на предходниот Совет и тој кажа дека треба овој Совет да донесе решение за употреба на овие три 
објекти а и одреден износ надокнада за користење на просторот. Претседателот кажа дека Советот треба да биде со 
позитивен став спрема се што се гради во општината и треба да се даде подршка. Виктор Ангелов кажа дека пред некоја 
седница Советот донел одлука за крајбрежен појас од 3 м а сега треба да се донесува друга одлука. Тој запраша дали 
воопшто Советот е надлежен за донесување на вакви одлуки? Му беше реплицирано од Славчо Гиздовски дека сите тие се 
времени објекти и дека Советот издава решенија за нив. Градоначалникот  се јави за збор појаснувајќи како со градењето на 
речното корито било понудено на сите три угостителки објекти ( Аминта, пицеријата Мето и Рио) да имаат можност за 
поставување на платформа на реката. За тоа имало и добиено согласност. Тогаш Мето кажал дека не е во можност да гради. 
Сега на повторното барање му се дозволи платформата да се гради но не и да се затвори тротоарот кое преставува опасност 
по пешаците. Тој истотака кажа дека реагирале граѓаните на високото ниво на зафатена вода кај платформата. Постоела 
опасност некое дете да падне во водата. Тој изрази револт спрема советничката група на СДСМ за постојаниот пресинг кон 
него и неговиот ресторант кажувајќи дека неговата фирма плаќала по 28.000ден за користење на просторот се до одлуката 
на Советот за 10 годишно ослободување. Тој кажа дека тој сега е спремен да плаќа повторно и не само тој туку сите 
сопственици на времени објекти.  ( Во просторијата влезе Мартин Крстев и даде некакви листови на советниците) 
Градоначалникот кажа дека е разочаран од односот на СДСМ кон него  каде го фотографираат и клеветат на недостоен начин 
но изрази надеж дека мошне скоро ќе се промени власта и дека поединци ќе одговараат за тоа. Советниците од СДСМ се 
оградија од постапките и делата на Мартин Крстев и тие кажаа дека доколку тие сакаат да постават прашања тие тоа и јавно 
ќе го сторат како што е впрочем и нивното барање до општинската администрација за кое очекуваат и одговор. Советникот 
Виктор Ангелов им се извини на присутните за испадот на Мартин Крстев. Виктор Ангелов праша дали Драган Димитров има 
дозвола за менење на кровот. Градоначалникот му одговори дека доколку реконструкцијата на кровот е со истиот облик и 
висина не треба дозвола. Тој кажа дека се чуди зошто советниците од СДСМ не покажале интерес и за бројните други 
проблеми кои ја тиштат општината? 

Советникот Славчо Гиздовски предложи Советот да донесе решение за употреба на објектите на Аминта, Рио и Кај Мицката и 
предложи Советот да изгласа надомест за користење на времените објекти и тоа: 

За Аминта – 30.000мкд 

За Кај Мицката – 15.000 мкд 

За Рио – 10.000 мкд, 

За останатите времени објекти – 5000 ден годишно, и Ресторанот „Кај Мицката“ да го намали нивото на зафатената вода на 
реката Зрновка 

Преставниците од СДСМ побараа прво да се добијат релевантни информации за површините и субјектите па потоа Советот 
да се произнесе. За првиот предлог Советниците го прифатија предлогот на Славчо со 5-ЗА, 0-против и 4 воздржани. За 
вториот предлог на Славчо гласаа 7-ЗА ,0 против и 2 воздржани за третиот 6-ЗА, 0 против и 3 воздржани. 

10. Годишен извештај за постигнатиот успех на учениците од ООУ „Синиша Стоилов“ во учебната 2018/19 
година. 

Претседателот отвори дискусија по точката, кажа дека директорот е отсутен но дека има доставено материјали до Советот.  
Немаше дискусија по извештајот и истиот беше усвоен со 9-ЗА гласа. Претседателот кажа и дека има предлог од 10.000мкд 
за награда за најдобар ученик на генерацијата. Предлогот беше прифатен со 9-ЗА гласа. 

11. Разно 
Виктор Новков кажа дека ученици членови на џудо клубот во ОУ имаат освоени и награди а не се споменати од страна на 
училиштето. Му беше одговорено дека тоа можеби не е школски спорт а тој потврди дека станува за училишен спорт. 

Беше прочитано и барање од Здружение за спорт и млади – Нико кое бара отстапување на просторот во училишната сала за 
држење на часови за ученици и граѓани од општина Зрновци.  Беше донесена одлука да се дозволи користење на просторот 
спортска училишна сала. 
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Се спомна и проблемот со кучиња скитници. Градоначалникот кажа дека општината има склучено договор со фирма за 
заловување и третман на кучиња скитници и дека по сугестија на Советот може да се иницира постапка. Се разви дискусија 
околу цената и корисноста од ова бидејќи секојдневно на општината се забележуваат нови кучиња скитници. 

Славчо Гиздовски спомна дека во врска со точките на дневен ред за промена на статутот на општината каде не се изгласаа 
промените а Градоначалникот стави вето, дека според статутот претседателот е должен во рок од 2 недели истата точка да ја 
стави на дневен ред. Бидејќи овој рок поминал точката останува со резултат како предходно. Градоначалникот кажа дека се 
консултирал и со инспектор за оваа работа и сугестијата била да се почека и доколку сите останати општини го направат ова 
тоа ќе го стори и општина Зрновци. 

На предлог од ОУ Синиша Стоилов а како п 

ракса од минатите години беше предложено и едногласно усвоено на најдобриот ученик на генерацијата 2018/19 му се 
додели парична награда во висина од 10.000 мкд. 

Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 14:55 
 
 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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