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З А П И С Н И К 
 бр. 08 

 
Од одржаната 8-ма редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 05.02.2018 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9 
советници. Останати присутни: Кристијан Савев, Кире Горгиев, Горан Кокев, Градоначалникот и Благој 
Данев. 

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

 
1. Усвојување на записникот од 7-мата седница. 
2. Информација од БВ „Брегалница“ – Кочани 
3. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Синиша Стоилов“ – Зрновци 
4. Одлука за пристапување на општина Зрновци како соосновач на здружение за локален 

рурален развој – Локална акциона група (ЛАГ) „Брегалница за општините Чешиново – 
Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица и Пробиштип, 

5. Избор на УО и НО на КЈП Водна Кула Зрновци 
6. Извештај за работата на општина Зрновци за 2017 год. 
7. Извештај за работата на Советот на општина Зрновци за 2017 год. 
8. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот 

ред.  Претседателот предложи на место на втората точка која предлага да се одложи поради 
неприсутност на преставници од претпријатието да се стави нова точка: Давање на согласност на 
програмата за спроведување на Програмата  за екскурзии на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци. Истотака 
беше предложено 6-тата и 7-мата точка да бидат тргнати од дневниот ред. 5-тата точка да претрпи 
измени и да гласи: Информација за работата на КЈП Водна Кула – Зрновци. Дневниот ред со 
предложените измени се усвои со 9-ЗА гласови. 

1. Усвојување на записникот од 6-тата седница. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше пријавени за истата и Записникот беше 

усвоен со 9-ЗА гласа. 
2. Давање на согласност на програмата за спроведување на Програмата  за екскурзии на 

ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на директорот на училиштето Кире 

Горгиев. Тој накратко го образложи барањето и материјалите кои веќе ги имаа советниците. Тој спомна 
дека програмата е веќе усвоена од наставничкиот колегиум, Советот на родители и УО и сега треба да 
добие согласност и од Советот на општината. 

Славчо Гиздовски праша дали во еднодневните екскурзии има предвидено ноќевање? – Му 
беше одговорено дека не. Градоначалникот се јави за збор и предложи доколку некои од учениците не 
се во можност да си го платат трошокот за овие екскурзии, училиштето да поднесе барање и трошокот 
да го плати општината. Секако ова треба да биде за ученици од социјално загрозени семејства. Тука беа 
споменати и трошоците за влезници во музеи и други установи. Директорот кажа дека тоа не е некој 
голем износ и дека влезниците се движат некаде околу 30 ден по ученик за установа. 

Согласноста беше ставена на гласање и истата беше изгласана со 9-ЗА гласа. 
Предлогот на Градоначалникот беше ставен на гласање и истиот изгласан со 9-ЗА гласа. 
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3. Полугодишен извештај за работата на ОУ „Синиша Стоилов“ – Зрновци, 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на директорот Кире да ги образложи 

материјалите кои беа доставени до советниците. Тој накратко образложи дека наставата се одвивала во 
најдобар ред,  дека вкупно има 162 ученици распоредени во 17 паралелки од кои 4 се во подрачното 
училиште во с.Мородвис. За збор се јави Виктор Новков кој праша дека има информации дека еден 
ученик бил повикуван неколку пати кај психологот а неговото поведение не било намалено. Му беше 
одговорено дека тоа е точно но дека тоа не значи автоматски дека поведението ќе се намали бидејќи 
разговор кај психолог може да има од повеќе причини. 

На крај извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 
4. Одлука за пристапување на општина Зрновци како соосновач на здружение за локален 

рурален развој – Локална акциона група (ЛАГ) „Брегалница за општините Чешиново – 
Облешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска Каменица и Пробиштип, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот да ја објасни 
потребата и процесот. Тој им објасни на присутните за т.н ЛИДЕР мерка која МЗСВ планира од оваа 
година да отпочне да ја имплементира, дека за таа намена има распишано оглас и дека е одлучено 
според територијални принципи и број на население гореспоменатите 6 општини  да влезат во 
територијалната покриеност на овој ЛАГ кој ќе биде формиран како невладина организација а потоа ќе 
побара впишување во регистарот на министерството. За збор се јави Јохан Горгиев кој праша кои ќе 
бидат бенефитите од овој ЛАГ и кои би биле проектите за Зрновци. Градоначалникот појасни дека тоа 
ќе биде процес и дека општината веќе има изработено повеќе проекти и дека при можност истите ќе 
бидат аплицирани. После исцрпената дискусија одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

5. Информација за работата на КЈП Водна Кула- Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на директорот Горан Кокев. Тој го 

прочита извештајот за работата на КЈП. Кажа дека во моментот КЈП има 7 редовно вработени и 2-ца под 
договор на дело. Во изминатата година КЈП имало вкупно 146 интервенции на водоводната мрежа и 64 
интервенции на канализационата мрежа.За збор се јави Здравко Иванов кој праша што ќе се преземе со 
оние лица кои не плаќаат за вода и за ѓубрарина. Директорот појасни дека вчера се дадени сите 
должници на извршител и присилно ќе се наплаќаат договите. За оние кои исфрлаат ѓубре на 
недозволени места треба да реагира комуналниот редар. За збор се јави Јохан кој праша дали КЈП е 
должно да даде канта на семејството кое нема или не? 

Му беше одговорено дека давањето на канта не е обврска на КЈП.  За збор се јави Виктор Новков 
кој забележа дека во извештајот не е споменато Видовиште?. Му беше одговорено дека во Видовиште 
се наплаќа само за смет. Директорот спомна дека од сега цената за вода во двете села ќе биде иста 
бидејќи трошоците се исти и за Зрновци и Мородвис. За збор се јави Маја Илијева која праша околу 
канализацијата во Маренски дол. Таа праша конкретно за последните две куќи над нејзината бидејќи 
истите не се приклучени на канализационата мрежа а отпадните води течат по долот. Се отвори 
дискусија за тоа до каде е главната канализациона шахта. Градоначалникот кажа дека треба да се 
нотираат сите семејства кои не се приклучени на мрежата и тој може во овој момент да им даде цевки а 
тие сами да си ископаат и да се приклучат. Тој истотака додаде дека во случаи кога треба да се копа 
подолга релација истите фамилии можат да бидат ослободени од таксата за приклучок. За збор се јави 
Душко Горгиев кој кажа дека треба да се средат проблемите со водомерите и дека треба секој да си 
плаќа колку потрошил вода. Директорот спомна дека е отпочната акција на замена, чистење на 
водомерите а оние кои немаат или не се прават комуналното ке им инсталира нови водомери и истите 
ќе ги наплати од потрошувачот. Се спомна истотака дека само 25% од потрошената вода се фактурира. 

Советничката Дивна Веселинова замина од состанокот поради оправдани причини во 14:11. 
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За збор се јави Јохан Горгиев кој праша зошто трпезаријата во гробиштата во Зрновци нема струја 
(имало поплаки од граѓаните). Му беше одговорено дека сијалицата е приклучено на уличното 
осветлување и дека ако не свети треба да се провери дали сијалицата е исправна. 

Извештајот се стави на гласање и истиот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
6. Разно 

Претседателот отвори дискусија по точката. 
За збор се јави Маја Илијева која кажа дека има поплака од граѓани за поставување на каналетки 

на вадата кај игралиштето (тече по патот). Претседателот кажа дека вадите не се во ингеренции на 
општината. Градоначалникот кажа сепак дека тој има изработено проект за средување на проблемот и 
уредување и на таа вада која се наоѓа на влезот од селото. Душко Горгиев кажа дека има огромен 
проблем со наплатата на надоместокот за наводнување и дека треба да се поканат преставници од ВС 
да дојдат и да се сретнат со граѓаните. 

Беше споменато дека има барање од ЦУК да се  донесе Одлука за одобрување на ажурирање  на 
проценката  на загрозеноста на општина Зрновци од сите ризици и опасности.  По кратка дискусија 
Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 

Беше донесен Заклучок за наредната седница претседателите на месните заедници да дојдат на 
наредната седница на совет и да дадат извештај за работата, да се поразговара за проблемите и 
предизвиците. 
 

По исцрпената дискусија седницата заврши во 14.53 мин 
 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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