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Почитувани граѓани, драги пријатели!

Нашиот отчет е наша должност кон Вас, 
обврска за Вашата доверба!

Време е да излеземе пред вас, граѓаните, 
и да дадеме отчет за спроведувањето на 
понудената програма во 2013 година. Да 
дадеме отчет и да ви претставиме што 
од ветеното е реализирано, што е во тек 
на реализација, што не е ветено, а сепак 
е реализирано.  Во отчетот е направена 
елаборација за сите проекти кои се 
реализирани, проектите кои се во тек на 
изградба, а истите според динамичкиот 
план на работа треба да бидат завршени 
до крајот на градоначалничкиот мандат 
и проектите кои не беа ветени, а се 
реализирани. Довербата ја добивме затоа 
што знаевте да направите разлика помеѓу 
вредни и посветени луѓе кои држат до 
зборот од една страна и луѓе кои претходно 
биле градоначалници и направиле крупни 
или стратешки грешки, што скапо ја 

чинат општината, бидејки му служеле исклучиво на личниот интерес, интересот 
на поединци или група поединци, не водејки сметка за чесноста, работливоста и 
посветеноста. Затоа се вели дека секој човек носи своја одговорност за своите 
постапки, неговите постапки го одбележуваат квалитетот на неговиот карактер и 
вредностите кои тој ги застапува и зад кои стои, како и целите за кои се бори. Денес 
само делата се тие што ја прават разликата во она кој за која цел се борел, зад кои 
вредности застанал и што му значат зборовите труд, работа, доверба, одговорност 
и достоинство.

На изборите ветивме нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина 
Зрновци. Денес можеме да видиме многу реализирани проекти што ги разубавија 
вашите места на живеење, реализирани инфраструктурни проекти од секој вид  кои 
ги модернизираа нашите населени места, трајно решени долгогодишни проблеми, 
а со тоа нашата општина стана подобро и поубаво место на живеење.

Во продолжение е Отчетот за сите реализирани проекти во општината во изминатиот 
мандат. На овие страни се претставени нашите секојдневни обрски, ангажмани, 
заложби кои со голема посветеност ги реализиравме за Вас, почитувани наши 
сограѓани на општина Зрновци!

 Искрено ваш,

                                                                                            Блаже Станков

                                                                     Градоначалник на општина Зрновци
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ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

1. ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Согласно изборната програма и Стратегијата за локален економски развој на 
општината Зрновци, економскиот развој на општината се одвиваше во следните 
приоритетни правци:

- Одржување и изградба на инфраструктура од областа на сообраќајот, 
комуналните дејности, енергетиката и урбаното живеење.

- Инвестиции во отворање на нови производствени капацитети што ќе 
генерираат нови работни места.

• Проект: „Зона за мало стопанство”

Се заложивме за изградба на инфраструктура од типот водовод, канализација 
и електрична енергија. Комуналиите за градба се сведени на половина евро по 
квадрат за изграден простор, а продажната цена преку владина мерка е едно евро 
по метар квадратен.

Во наредниот период следува изградба на пристапните патишта кон градежните 
парцели.

• Проект: „Физибилити  студија за искористување на корисните ресурси во 
општината”

Студијата е изработена  со содржина за вкупните ресурси во општината: воден 
потенцијал, биомаса, рудни богатства и минерали, сончева енергија, геотермални 
води, ветер  и истата веќе е основ за привлекување на домашни и странски 
инвестиции, отворање на нови производствени капацитети, а со тоа и создавање 
на нови работни места.

• Проект: „Зајакнување на капацитетите на заеднички бизнис центар со општина 
Виница”

Постојано ја поттикнуваме меѓусебната соработка помеѓу фирмите во двете 
општини, во насока на подобар квалитет на услуги кон бизнис-секторот.

• Проект:  „Организирање денови на дијаспората”

Организираме програма за дружење на сонародниците коишто се во странство. 
Програмата засега опфаќа културни дружења, со обид да прераснат во деловни 
средби.

• Проект: „Нема погрешна врата”

Општинската администрација е на располагање на секој граѓанин, без разлика 
дали граѓанинот се обратил на вистинското место. Доколку е потребно, граѓанинот 
се упатува во надлежната институција и му се помага да го реши проблемот.

• Проект:  „Административна гилотина”

Во општината се изготвени потребните податоци што се бараат од граѓаните за 
нивните потреби.
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2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

• Проект: „Стипендирање на најдобрите ученици”

Покрај проектите и мерките од влада на РМ, општинската администрација 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ и понатаму обезбедува средства за степендирање на 
најдобрите десет ученици за запишување во високото образование. Со овој проект 
го поттикнавме значењето на образованието на локално ниво.

• Проект: „Изградба на училишна спортска сала”

Изградена и ставена е во функција новата спортска сала во училиштето „Синиша 
Стоилов“ во с. Зрновци. Салата е комлетно опремена со модерна спортска опрема, 
соблекувални и туш кабини, а се користи од страна на учениците и останатите 
заинтересирани граѓани на општината Зрновци.

• Проект: „Школи за млади спортисти”

Во  спортската сала организирано функционираат неколку школи за млади 
спортисти во кои учествуваат ученици од општината, а се раководени од стручен 
кадар во насока на правилен спортски развој на идните таленти во повеќе спортови.
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• Проект: „Поставување сончеви колектори на ОУ „Синиша Стоилов“ - Зрновци

На кровот на ОУ „Синиша Стоилов”- Зрновци поставени се сончеви колектори за 
добивање топла вода. Истата се користи за дозагревање во процесот на затоплување 
на училиштето и за туш-кабините во спортската сала.

• Проект: „Изградба на мал спортски терен во ОУ „Синиша Стоилов” – Зрновци

Извршена е подготовка за изградба на мал спортски терен веднаш зад спортската 
сала во дворот на ОУ „Синиша Стоилов” –Зрновци.

3. СПОРТ И МЛАДИ

Општината Зрновци даде силна поддршка на проектите што ги опфаќаат потребите 
на младите и во целост го исполни ветеното во изборната програма.

• Проект: „Изградба на едно повеќенаменско спортско игралиште во с. Зрновци”

За развој на масовниот спорт и спортот за сите, преку Агенцијата за млади и спорт, 
изградено е повеќенаменско игралиште и истото е ставено на располагање на сите 
граѓани за спортување, рекреирање и за натпреварување.
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• Проект: „Поддршка на спортски турнири и спортски активности во општината 
Зрновци”

Општината редовно дава финансиска поддршка на традиционалните турнири по 
повод празниците: Св. Троица, Св. Илија и Св. Богородица.

• Проект: „Основање на училишни спортски клубови”

Основани се училишни спортски клубови во повеќе спортови, во насока на 
унапредување на системот на натпревари во училишниот спорт.
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• Проект: „Спортско лето - Спорт за сите”

Овој проект редовно се спроведува во период од еден месец во летниот период, 
организирајки турнир во мал фудбал, помеѓу екипи од сите соседни општини. 

Турнирот се одржува во вечерните часови и истиот е награден од општината со 
сума од најмалку 30 000 денари за победниците, а со спортска опрема за најдобар 
играч и најдобар голман.

• Проект: „Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и 
младинско информирање”

За да се обезбеди институционално учество на младите во донесувањето одлуки во 
локалната самоуправа, формиравме совет на млади. Локалниот младински совет 
активно учествува во процесите на донесување одлуки во опшествениот јавен 
живот.

• Проект: „Фонд за млади таленти и доделување на годишни награди за 
најдобрите”

Редовно се наградуваат со парична награда млади луѓе кои постигнале одредени 
достигнувања во различни области што се од интерес за сите.

• Проект: „Крводарителски акции и хуманитарна помош за ранливите групи 
граѓани”

Редовно организираме крводарителски и хуманитарни акции за млади луѓе, со што 
ја подигнавме хуманитарната свест и потребата за помагање на лицата на кои тоа 
им е најпотребно.
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4. УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Животната средина е местото каде работиме, домот во кој го градиме семејството, 
околината што ја опкружува нашата општина. Чистата животна средина беше еден 
од главните наши приоритети и во насока на споменатите цели ги релизиравме 
следните проекти:

• Проект: „Донесување програма за подигнување на јавната свест за зачувување 
и унапредување на животната средина”

Програмата е донесена со учество на ученици од  ОУ „Синиша Стоилов“ – Зрновци и 
во неа се опфатени разни мерки и активности коишто ќе придонесат за подобрување 
на животната средина. Се спроведоа неколку едукативни активности, обуки, јавни 
кампањи, анкети и слично.

• Проект: „Изработка на урбанистичка планска документација за сите населени 
места во општината Зрновци”

Овој проект е во тек на реализација. Ќе бидат изработени УПС (урбанистички план 
за село). Со изработката на УПС, граѓаните ќе можат непречено да градат станбени 
објекти за домување и деловни објекти за работа.

• Проект: „Изградба на фасада на општинската зграда во с. Зрновци”

Изградивме термо фасада со енергетска ефикасност на општинската зграда. 
Придобивките се огромни.

• Проект: „Реконструкција на внатрешноста на општинската зграда со 
имплементација на мерки за енергетска ефикасност”

Дрвениот и оштетен под целосно е 
поставен со армирана бетонска плоча 
и истиот оплеменет со ламинат, а 
ходниците со гранитни плочки. Целосна 
замена на столаријата со ПВЦ прозори, 
надворешните врати со ПВЦ изработка, 
внатрешните врати - модерни од дрвен 
материјал, три целосно реновирани 
канцеларии, сала за состаноци, 
тоалети, кафе кујна, етно соба, клими 
и разна друга електронска опрема за 
успешно обавување на дејноста.
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• Проект: „Регулација и уредување на 
речното корито на Морошка река“

Со реализацијата на овој проект 
извршена е регулација и уредување 
на кејот на Морошка река, со 
што се ублажени силните налети 
на вода. Со оглед на тоа дека се 
работи за централното подрачје 
на с. Мородвис, повеќе не постои 
опасност од излевање на водата 
и уништување на патната и 
водоводната мрежа. Овој проект е 
во целост завршен.

• Проект: „Регулација и уредување 
на речното корито на Видовишка 
река“

При поплавите во месец февруари 
2015 година, речното корито на река 
Видовишка беше целосно нарушено 
и истото претставуваше огромна 
препрека за граѓаните од Видовиште, 
особено оние кои живеат долж левата 
страна на реката. Од тие причини 
општината обезбеди финансиски 
средства и извршивме регулација 
и уредување на кејот на реката 
Видовишка.
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• Проект: „Изградба на два моста на 
Видовишка река“

За непречено поминување преку 
реката Видовишка, изградивме 2 моста 
за моторни возила.

• Проект: „Изградба на еден мост 
за моторни возила и три пешачки 
моста на река Морошка“

Овој проект во целост е реализиран и со 
тоа се решени долгогодишните проблеми 
на граѓаните од ова населено место.

5. КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Со благовремено решавање на проблемите на граѓаните, преку изградба на 
водоснадбителни и канализациски системи се создаваат услови за поздрава и 
почиста животна средина на граѓаните.
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• Проект: „Реконструкција на дел од водоводната мрежа во населеното место 
Зрновци”

Секундарната водоводна мрежа во с. Зрновци е изградена 1976 година. Поради 
застареноста на цевките и зголемената потрошувачка,  доаѓа до нерамномерно 
снабдување со вода на сите потрошувачи и чести пукања на водоводните цевки, со 
што загубите на вода достигнуваат и до 75% од испорачаната вода.

Поради наведените причини општината инсталираше регулатор на притисок, со 
кој успеавме да ја зголемиме количината на вода во најгорната зона на с. Зрновци, 
но и да ги намалиме честите пукања на водоводните цевки. Засега променивме и 
дел од секундарната мрежа на ул. „Маршал Тито“ во должина од 400 м.

По консултации со експерти во оваа област, пристапивме со изработка на техничка 
документација, во која е предвидено поставување на  нова секундарна мрежа, 
изградена на три зони, горна, средна и долна зона. Со овој проект ќе добиеме 
уедначен притисок до секое домаќинство. Плановите се дека во текот на 2017 
година ќе отпочнеме со реализација на овој проект.

Главен проблем останува преработката на водата и изведената примарна мрежа од 
фабриката за вода до резервоарот за вода. Стратешката грешка е направена затоа 
што мојот претходник при своето дејствување не користел никакви професионални 
стандарди. За проект од ваква важност, потребно е детално, прецизно и темелно 
и одговорно однесување. Понесен од лично профитерство, не водејки сметка 
за чесноста, направил крупна стратешка грешка што скапо ја чини општината. 
Досегашното искуство покажа дека решението за пивка и чиста вода за пиење треба 
да го бараме од некоја друга алтернатива. Насоките од експерти во оваа област 
се изработка на фезибилити студија која би го дала идното решение. Општината 
веќе работи на случајот и во догледно време ќе отпочне со пробни дупчења за 
пронаоѓање на чиста и пивка вода.

• Проект: „Водоводна мрежа до секое семејство во општината Зрновци”

Проектот предвидуваше приклучување на оние домаќинства што се снабдуваа 
преку сопствени водоводни системи. Сите 150 домаќинства веќе неколку години 
се опфатени со општинскиот водовод.

• Проект: „Изградба на фекална канализација во населеното место Мородвис”

Во с. Мородвис немаше изградено канализациска мрежа, па поради тоа луѓето 
беа принудени да ги испуштат отпадните води во непосредна близина на нивните 
живеалишта. Со изградбата на канализациската мрежа, на граѓаните од с. Мородвис 
им обезбедивме нормални и квалитетни услови за живот.
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• Проект: „Изградба на фекална канализација во с.Видовиште“

Во с. Видовиште во целост е изградена фекалната канализациска мрежа. Со 
овој проект ги заштитивме подземните води од загадување кои граѓаните од ова 
населено место ги користат преку бунари. ( Ги има околу 80 броја).

• Проект: „Изработка на проектна документација за атмосферска канализација 
во с. Зрновци”

Проектот е делумно завршен и неговата реализација е во тек. Веќе е решен 
проблемот со најзасегнатите улици. 
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• Проект: „Изградба на парк во с. Видовиште”

Овој проект е реализиран, со што создадовме услови за рекреација и одмор на 
сите возрасни групи од ова населено место.

• Проект: „Изградба на парк-плоштад во с. Мородвис“

И овој проект е реализиран. Обезбедено е катче за релаксација на сите генерации.
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2013-2017

• Проект: „Изградба и уредување на плоштад во с. Зрновци”

Со изградбата на плоштадот во с. Зрновци ја задоволивме потребата од јавен 
простор за одржување на јавни случувања.

• Проект: „Уредување на препознатливи јавни површини во секое маало од трите 
населени места“

Веќе се уредени со урбана опрема седум јавни простори.

• Проект: „Партерно уредување на просторите околу двете новоизградени цркви 
од страна на општината во с. Мородвис и с. Видовиште”

И овој проект е реализиран. Црквите се обградени со камени ѕидови на кои е 
поставена метална ограда, црковните дворови се уредени со патеки од терацо 
плочки, мини плоштади изработени од терацо плочки, зелени површини со 
хортикултурно уредување, осветлени со канделабри и поставени клупи за седење.
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• Проект: „Изградба по една полска чешма во секое населено место”

Потребата од разладување и конзумирање на чиста и свежа вода за пиење и 
напојување на домашниот добиток ја задоволивме со изградбата на три полски 
чешми со водопоила, една во атарот на с. Мородвис и две во атарот на с. Зрновци.
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2013-2017

6. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Придонесот што го дава земјоделството во секојдневниот живот на граѓаните е 
огромен и поради тоа оваа област беше една од главните приоритети за растот и 
развојот на општината. 

Наши најважни проекти во насока на остварување на споменатите цели беа:

• Проект: „Донесување Програма за локален рурален развој”

Донесена е Програма за локален рурален развој.

• Проект: „Чистење на земјени канали за наводнување и одводнување”

Беа исчистени 50 км. земјени канали за наводнување и одводнување и левиот 
магистрален канал за наводнување на потегот Лески-Теранци.

• Проект: „Изградба на полски патишта”

- Изградивме полски пат за полесен пристап до земјоделско земјиште во 
должина од 1,8 км. во атарот на с. Зрновци.

- Изградивме и асфалтиравме локален полски пат во с. Мородвис до место 
викано  „Друм“ во должина од 750 м. и широчина од 3,5 м., пропратен со каналчиња 
за одводнување.

- Изработена е техничка документација за уште два полски пата. Едниот е 
полски пат од фудбалското игралиште во Зрновци до место викано „Малеово“ со 
должина од 1200 м. и полски пат во с. Видовиште од место викано „Оризни гумна“ 
до место викано „Друмот“, со должина од 800
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7. ТУРИЗАМ

Општина Зрновци располага со богат фонд на автентични природни, 
традиционални и културни ресурси, кои се значајни предуслови за развојот на 
туризмот во нашата општина.

• Проект: „Поставување на туристички знаци за туристичките знаменитости во 
општината”

Овој проект е реализиран.

• Проект: „Дизајн и печатење на промотивен материјал за општината”

Овој проект е реализиран.



18

2013-2017

• Проект: „Партерно уредување на Археолошкиот локалитет “ ЦРКВИШТЕ” во с. 
Мородвис”

Овој проект е надвор од програмата. Со реализација на овој проект, поплочени 
со бекатон плочки се пристапните патишта околу самиот локалитет и изградивме 
парк простор уреден со урбана опрема како што се: изградба на летниковец, стази 
за релаксација, клупи за седење, канти за отпадоци, осветлување со канделабри, 
зелена површина, хортикултура, фонтана и сл. Паркот е обграден со камени ѕидови 
на кои е поставена и метална ограда, како заштита од домашен добиток.

• Проект: „Партерно уредување на седум платанови стебла (чинари) во 
с.Мородвис“

Овие платанови стебла за прв пат се прогласени за природна реткост. Со 
реализацијата на овој проект направивме конзервација на старите и суви стебла, 
но исто така извршено е партерно уредување. Чинарите се обградени со камени 
ѕидови на кои се поставени и дрвени клупи за седење. Исто така поставени се и 
информативни табли.
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8. КУЛТУРА

Развојот на културата, сочувувањето и негувањето на културните вредности се еден 
од важните сегменти на локално ниво.

• Проект: „Културно лето - Зрновци”

За време на летните месеци во општината се застапени разни културни содржини 
за граѓаните.

9. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

• Проект: „Завршување на уредувањето и регулација на речното корито на 
реката Зрновка, втора фаза”

Овој проект е во тек на изградба.
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9.  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА

Во изборната програма од 2013 година, беа зацртани неколку проекти со цел 
создавање услови за подигнување на квалитетот на живот на индивидуите, 
семејствата и општеството во целина. 

• Проект: „Изградба на детска градинка во с. Зрновци”

Изградбата на детската градинка е во тек и се очекува истата  да заврши до крајот 
на месец април 2017 година.

• Проект: „Народна кујна”

Со отворањето на народната кујна обезбедивме топол оброк за социјално 
ранливите групи.

• Проект: „Отворање на пензионерски клуб”

Извршивме преадаптација на објектот ,,Соколана“ во пензионерски клуб. Со овој 
проект создадовме пријатни услови за дружење на пензионерите на општина 
Зрновци, со цел квалитетно да го поминуваат своето слободно време.
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• Проект: „Едукативни предавања на различни теми од областа на социјалниот 
живот”

Континуирано организираме едукативни предавања од релевантни стручни лица 
од областа на социјалниот живот.

10. ТРАНСПОРТ И ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ефикасната и сигурна патна инфраструктура ја олеснува и ја поттикнува мобилноста 
на луѓето и стоките и влијае врз деловните можности, но и врз вкупната привлечност 
на општината за работа и инвестирање.

• Проект: „Изградба на локален пат с. Зрновци – спој со пат Зрновци – Виница, 
во должина од 500 м.”

• Проект: „Изградба на локален пат МВ „Морошка раскрсница – Горно маало 
с.Видовиште“

Проектот е во целост реализиран.
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• Проект: „Изградба на регионален пат Видовиште – Теранци“

Со реализација на овој проект општина Зрновци доби нова сообраќајна алтернатива, 
која ќе допринесе за развој на локалната економија.

Проектот е во целост реализиран.

• Проект: „Изградба на улици”



23

ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Во изминатите 4 години асфалтиравме голем број  улици  и тоа:

- 4 улици во с. Видовиште;

- 4 улици во с. Мородвис;

Во с. Зрновци следните улици: ул. „Филе Ристов“, крак од ул. „Аспарух Манев“, ул. 
„Први мај“, крак од ул. „Генерал Апостолски“, крак од ул. „Скопска“, ул. „Маршал 
Тито“, крак од ул. „Илинденска“ и неколку краци од улици поради нивната мала 
ширина беа бетонирани.



• Проект: „Уредување на локациите за автобуски станици во с. Зрновци и с. 
Мородвис”

Овој проект е реализиран.

Почитувани пријатели!

 Гледајќи ги изборната Програма 2013 – 2017 г. и Очетот, ќе видиме дека 
ветеното е остварено, но и дека се реализирани проекти надвор од Програмата. Не 
сакам да споменувам бројки – колку долгови наследивме, колку долгови вративме 
и сепак Програмата ја реализиравме!

 Денес, бројни проекти се нашите дела - чекори за посилна и поубава општина 
Зрновци! Нашата вредност во која јас цврсто и непоколебливо верувам е ветеното. 
Од овие принципи нема отстапување и во наредниот период! Можам да најавам 
дека следните години ќе бидеме фокусирани на изградба на полските патишта, 
бетонирање на земјените канали за наводнување, изградба на нова секундарна 
водоводна мрежа, реконструкција на културниот дом во Видовиште и изградба на 
етно парк во село Зрновци. Но сето тоа ќе биде дел од новата изборна Програма. 

 Ви благодарам на досегашната доверба и поддршка, со ветување дека нашата 
одговорност и понатаму ќе биде подеднаква кон секој граѓанин на нашата општина.


