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З А П И С Н И К  бр. 38 

 
Од одржаната 38-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 25.10.2019 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници . Останати присутни:Методи Николов, 
Верица Савева,Кире Горгиев и Благој Данев. 

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

1. Усвојување на записникот од 37-тата  седница. 
2. Разгледување на заклучоците од месните заедници во општина Зрновци воврска со донесувањето на 

планот за наводнување на наводнителната сезона 2019/20  зафатен со ЛКМ од ХМС Брегалница – Кочани. 
3. Информација во врска со годишниот план за наводнување зафатен со ЛКМ од ХМС Брегалница – Кочани 

за наводнителната сезона 2019/20 
4. Информација за опфатот на бројот на ученици во учебната 2019/20 година и проблемите во врска со 

наставата во ООУ Синиша Стоилов – Зрновци, 
5. Информација за опфатот на бројот на дечиња во ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци и проблеми со кои се 

соочуваат во текот на наставата, 
6. Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци за 2019/20 во 

зимски услови, 
7. Одлука за повлекување на Одлуката за задолжување со комунална такса корисниците на платформите 

изградени покрај кејот на река Зрновка во Зрновци и корисниците на времени објекти во Зрновци бр. 08-
524 од 19.07.2019 

8. Одлука за давање на подршка и согласност на проектот: Изработка на техничка документација за локален 
пат Зрновци – М.В.Брана со кој општина Зрновци ќе аплицира на повикот на УНДП ( Фонд за техничка 
документација) 

9. Разно 
 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Поради присуството на директорот Кире 

претседателот предложи 4-тата точка да биде 2-ра а 5-тата 3-та. Предложениот дневен ред со измените беше изгласан со 9-
ЗА гласа. 

 
1. Усвојување на записникот од 37-тата  седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор и записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 
2. Информација за опфатот на бројот на ученици во учебната 2019/20 година и проблемите во врска со 

наставата во ООУ Синиша Стоилов – Зрновци, 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на директорот Кире Горгиев. Тој накратко ја обрасни 

сосотојбата со училиштето, бројот на запишаните ученици, преземени мерки во врска со епидемијата на жолтица, набавка 
на гориво за греење и сл. Виктор Новков праша дали има заболени ученици? Одговорот беше не но има заболен наставник 
кој бил во контакт со заразени во Кочани и истиот е во добра состојба на лекување. Информацијата беше усвоена со 9-ЗА 
гласа. 

3. Информација за опфатот на бројот на дечиња во ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци и проблеми со кои се 
соочуваат во текот на наставата, 

Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на ВД Директорката Верица Савева. Таа појасни дека 
градинката има извесни проблеми околу набавката на нагледни средства кои полека и постапно се набавуваат. Во врска со 
хигиената таа кажа дека се преземааат сите неопходни мерки и тоа редовно. Други проблеми со наставата немало. Имало 
вкупно 43 запишани дечиња.Јохан Георгиев праша дали ќе се отворат јасли? Му беше одговорено дека се е спремно но се 
чека согласност за нови вработувања. Информацијата се усвои со 9-ЗА гласа. 

4. Разгледување на заклучоците од месните заедници во општина Зрновци во врска со донесувањето на 
планот за наводнување на наводнителната сезона 2019/20  зафатен со ЛКМ од ХМС Брегалница – Кочани. 

5. Информација во врска со годишниот план за наводнување зафатен со ЛКМ од ХМС Брегалница – Кочани 
за наводнителната сезона 2019/20 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на методи Николов. Тој кажа дека од Водостопанство било 
побарано мислење од месните заедници и поради нивна нефункционалност и итност на потребата биле доставени 
мислењата од лани на тоа реагираа Виктор Новков и Виктор Ангелов кои кажаа дека требало месните заедници да свикаат 
состаноци и да дадат мислења. Му беше реплицирано дека истите не функционираат и дека никој не доаѓа на состаноци. 
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Методи предложи Советот да донесе одлука преку комисијата за МЗ да се организираат состаноци на трите месни заедници. 
Инаку Методи кажа дека од Водостопанство било сугерирано да се задржи состојбата и планот како лани со тоа што ако 
сезоната биде премногу сушна дел и од предвидените површини би биле редуцирани. Душко Георгиев реагираше на 
несериозноста од страна на Водостопанство. Во врска со 5-тата точка беше кажано дека од Водостопанство биле 
информирани дека планот за наводнување не бил конечен и затоа немало преставници од АД Водостопанство. И двете 
информации беа усвоени со 5-ЗА, 1 против и 3 воздржани. 

6. Програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци за 2019/20 во 
зимски услови, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Методи Николов. Тој кажа дека програмата е иста како и 
ланската. Беше поставено прашање кога ќе стаса тракторот и механизацијата? Беше одговорено дека е најавено најскоро 
нејзино пристигнување. Програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

7. Одлука за повлекување на Одлуката за задолжување со комунална такса корисниците на платформите 
изградени покрај кејот на река Зрновка во Зрновци и корисниците на времени објекти во Зрновци бр. 08-
524 од 19.07.2019 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Методи Николов. Тој кажа дека на тогашната седница тој 
не бил присутен кога одлуката била донесена а дека од страна на Ленче Илиова бил известен дека истата одлука не може да 
биде реализирана паушално туку по м2 како што е во законот. Затоа требало истата да се повлече. На ова реагираа Виктор 
Ангелов и Јохан Горгиев кои кажаа дека требало на време да се мисли и согледаат законските нормативи и дека уште тогаш 
рекле дека одлуката не е добро обмислена. Се спомна дека треба општинскиот градежен инспектор да излезе на лице место 
и да ги премери површините кои се користат а потоа Советот да донесе одлука за колку месеци ќе им биде наплатена оваа 
такса за да не биде истата контрапродуктивна. Одлуката беше донесена со 6-ЗА и 3 воздржани. 

8. Одлука за давање на подршка и согласност на проектот: Изработка на техничка документација за локален 
пат Зрновци – М.В.Брана со кој општина Зрновци ќе аплицира на повикот на УНДП ( Фонд за техничка 
документација) 

Претседателот отвори дискусија и даде збор на Благој Данев кој појасни дека од страна на УНДП и Шведската влада е 
отворен фонд за изработка на техничка документација и дека општината сака да аплицира со проектот локален пат 
с.Зрновци – М.В.Брана. Советниците едногласно дадоа подршка на споемнатиот проект со 9-ЗА гласа. 

9. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека до Советот има пристигнато три барања: 

1. Барање од Игор Николов од Зрновци за финансиска помош за лекување на своето малолетно дете во странство. Во 
прилог имало и медицинска документација. Виктор Ангелов предложи да се даде 6100мкд. Предлогот беше 
изгласан со 9-ЗА гласа. 

2. Барање за финансиска помош за лекување од Стојчо Иванов од Видовиште. Советникот Здравко Иванов предложи 
да му бидат исплатени 3000 ден а маја Илијева 1000 ден а Дивна Веселинова да му се исплати 2000 ден. 

За предлогот на Здравко гласаа 2-ЗА, 1 против и 6 воздржани. За предлогот на Маја гласаа 5-ЗА против 2  и 2 воздржани. 
Одлуката е да му се исплати 1000 ден. 
3.  Барање од џудо клуб Гладијатор ( сопственикот Драган Шеќеровски беше присутен) за финансиска помош во 

реализација на годишната програма за 2020 во висина од 35.000мкд. Драган Шеќеровски накратко го образложи 
своето барање и кажа дека помошта не мора да биде целата во пари туку и во натура плаќање на фактури за превоз 
или реквизити.Се разви дискусија околу тоа дали општината ќе може да даде толку пари. Душко Горгиев забележа 
зошто клубот не е регистриран во Зрновци. Имаше и предлог да се остави на градоначалникот тој да види дали 
може и колку да се плати.Јохан Горгиев кажа дека барањето е на 35.000 и за истото треба да се гласа. Виктор 
Ангелов предложи да му се исплати 6000мкд за 2019 год. Славчо Гиздовски предложи точката да се одложи за 
наредната седница. На крај барањето како што гласи се стави на гласање и за него гласаа 4-ЗА, против 4 и 1 
воздржан, и истото не беше одобрено 

Душко Горгиев кажа дека имало страшно загадување на околината во централното јадро на Зрновци од фискални 
сметки кои децата ги земале од поранешен објект на Ефтим ( бивша кладилница). 

 
Седницата заврши во 14:31 

 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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