
 
 

З А П И С Н И К бр.31 
 

Од одржаната 31-та редовна седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 31.05.2019 
год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. На седницата беа присутни 9(девет) 
советници. Останати присутни: Методи Николов (Записничар) , Ленче Илиова (одд.Финансии),Горан 
Кокев(Директор на КЈП,,Водна кула,,) .Александра Коцева (Директор на ЈОУГД ,,Бисерчиња),Кирчо 
Горгиев (Директор на ОУ,,Синиша Стоилов,,) 

 
На седницата беше предложен следниот: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 30-тата седница. 

2. Odluka za odobruvawe na Izve{tajot za vkupniot dogovoren iznos po 
doveriteli za finansirawe na dospeani , a neplateni obvrski na op{tina 
Zrnovci . 

3. Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Zrnovci za 
2019 godina  

4. Odluka za utvrduvawe na reonot na osnovnite u~ili{ta od koi se zapi{uvaat 
u~enicite vo prvo oddelenie vo osnovno u~ili{te.  

5. Razno  
6.  

Тек на седницата: 
Претседателот на советот Владо Ристов отвори расправа по предложениот дневен ред .Бидејки никој не 
се јави за збор предложениот Дневен ред со 9(девет)гласа за беше усвоен. 
  

1. Усвојување на записникот од 30-тата седница. 
Претседателот на советот Владо Ристов отвори дисксуија по точката. Бидејки никој не се јави за 

збор записникот од 30 -та седница беше усвоен со 9 гласа за . 
 
        2. Odluka za odobruvawe na Izve{tajot za vkupniot dogovoren iznos po 

doveriteli za finansirawe na dospeani , a neplateni obvrski na op{tina Zrnovci. 
Претседателот отвори претрес .Збор по ова точка зеде Ленче Илиова која даде детелно 

образложение по точката,  додавајки  дека согласно Законот за територјална поделба и Законот за 
отплата на долговите   на оптините,направен е извештај на образец пропишан од Министерството за 
финансии за долгот што го има општина Зрновци према  Доверителот АД Гранит Скопје .Гранит беше 
еден од доверителите на кој општина Зрновци требаше да му исплати заостанат долг по основ на камата . 
Согласно законските прописи во вакви случаи Гранит требаше да се откаже од каматата , меѓутоа и покрај 
преговорите што беа направени Гранит несе откажа од каматата. 

За збор се јави градоначалникот на Општина Зрновци Блаже Станков и на советниците ја 
образложи состојбата за блокадата што Општина Зрновци ја имаше од АД Гранит  Скопје . Блокадата е 
направена од Гранит за главен долг во износ од 3.600.000,00 денари за изведени работи на патот 
Зрновци – Лески .Општина Зрновци према Гранит го плати главниот долг,  меѓутоа остана утужена по 
основ  каматата.По  Одобрените средства од страна на Владата потпишан е договорот за отплата на дел 
од долгот по основ на камата . Останува према Гранит долг по основ на камата уште 2.670.000,00 денари. 
Можам да кажам дека долгот према Гранит не е реален . Патот Зрновци – Лески беше почнат со 
пробивање од страна на Гранит и беше во прекин а потоа реконструиран и асфалтиран од страна на 
Македонија пат.  

Откако никој не се јави за збор а други дискусии по ова точка немаше Odluka za odobruvawe 
na Izve{tajot za vkupniot dogovoren iznos po doveriteli za finansirawe na dospeani , a 
neplateni obvrski na op{tina Zrnovci беше усвоена со 9 гласа за . 

 
3. Odluka za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019 

godina  
Претседателот отвори претрес за збор по ова точка се јави Ленче Илиова која меѓу другото 

додаде дек ова точка е поврзана со претходната. Тоа е дека се имаше најава дека Владата ќе отплати дел 
од долговите што општините ги имат према доверителите по разни основи па така да во програмата 
имам избуџетирано такви средства .Во моментот имаме јасна слика за доспеани а неплатени обврски . 
Неплатен долг по основ на камата према Гранит АД Скопје е во моментот беше 7.200.000,00 денари. 
Откако ке се плати дел од долгот по основ на камата со одобрените средства од Владата , заостанува по 
сето ова према Гранит АД Скопје долг по основ на камата во износ од 2.670.000, 00 денари.  

За збор се јави Виктор Ангелов кој праша дали средствата што се плаќат на АД Гранит АД Скопје 
ќе се предвидат и во завршната сметка за 2019 година .Ленче Илиова објасни дека тоа ќе бидат 
прдвидени во расходи за патишта , и тоа во програмата за неплаатени и доспеани обврскаи за утужени и 
неплатени сметка  . 
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Откако никој не се јави за збор а други дискусии по ова точка немаше Odluka za izmena na 

rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019 godina е усвоена со 9 гласа за . 
 
4. Odluka za utvrduvawe na reonot na osnovnite u~ili{ta od koi se zapi{uvaat 

u~enicite vo prvo oddelenie vo osnovno u~ili{te 
 
Претседателот отвори претрес за збор се јави Методи Николов кој даде образложение по ова 

точката. Тој истакна дека учениците кои се запишуваат во прво одделение секогаш законски се запишуват 
во училиштата во нивниот реон , меѓутоа не е спорно да децата кои прв пат се запишуваат во прво 
одделение се запишуваат и во други училишта од други реони но доколку има место. 

 
Откако никој не се јави за збор претресот по ова точка е затворен и Odluka za utvrduvawe na 

reonot na osnovnite u~ili{ta od koi se zapi{uvaat u~enicite vo prvo oddelenie vo osnovno 
u~ili{teе усвоена со 9 гласа за . 

 
5.  Разно 
 
Од страна на Билјана Николова од Зрновци до Советот на општина Зрновци е поднесено барање 

за еднократна парична помош . 
Советот го разгледа барањето и медицинската документациј  и по истото е одлучено да на лицето 

Билјана Николова и се одобрат и исплата 1.000,00 денари на трансакциона сметка. 
Од страна на градоначалникот Блаже Станков е даденообразложение дека во тек е изведа на 

проектот изградба на пешачката патека на влезот на Зрновци од кај Кочани. Меѓутоа пред  патот кој е 
заобиколницата за Мородвис има длабока вада која со ништо не може да се исполни освен да се постават 
бетонски пропусти и вз нив да се стави песок и другиот материјал што следува . Но во проектот не тоа 
предвдено . На тој дел е потребно да се постават 33 бетонски пропусти , со цена на чинење еден бетонски 
пропуст 1.700,00 денари. Па за тоа потребно е да се донесе одлука за сопствено учество. 

Одлуката за сопствено учество –набавка на 33 броја бетонски пропусти е исвоена со 9 гласа за . 
 
Одкако дневниот ред беше исцрпен и никој друг не се јави за збор седницата заврши во 15часот       
  
 
Записничар                                                                                                                         Претседател на Совет 

   Методи николов                                                                                                                                Владо Ристов 
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