
З А П И С Н И К 
Од одржаниот јавен собир одржан на ден 29.10.2016 год. во домот на културата во с.Зрновци со 

почеток во 19:00 ч. 

ТЕМА: Мостот на река Брегалница 

Присутни на собирот: полна сала преку 200 граѓани 

Градоначалникот најпрвин ги поздрави присутните и им се заблагодари за масовното присуство. 
Тој кажа дека сите најверојатно досега се запознаети со состојбата со мостот на река Брегалница  
и дека е добро да се слушнат сите мислења по темата и на крај да се донесе заклучок кој тој ќе го 
почитува и постапи по истиот. Градоначалникот ги запозна граѓаните со хронологијата на 
настаните поврзани со мостот. Сите знаат за обилните дождови кои го зафатија регионот поради 
кои имаше висок водостој на реката Брегалница и поради ова мостот попушти и беше целосно 
затворен и забранет за сообраќај. После ова веднаш беше реагирано до Владата на РМ при што 
беше задолжено МТВ да изврши увид на оштетениот мост. Увидот се случи многу брзо на кој 
присуствуваа и професори од градежниот факултет со цел да дадат мислење дали има можност 
мостот да биде поправен или пак ќе треба изградба на нов мост. Многу брзо одговорот на 
преставниците од градежниот факултет се изјаснија дека оштетувањата не можат да се санираат и 
е потребно изградба на нов мост. Наскоро беше ангажирана проектантската куќа ГЕИНГ Скопје да 
изготви технички проект за изградба на сосема нов мост со 2 коловозни ленти. Времето потребно 
за изработка на овој проект траеше повеќе месеци, бидејќи беше потребно да се направат и 
геомеханички испитувања кои го утврдуваат тлото на земјиштето. Одкако беше позната и 
финансиската конструкција се пристапи и кон обезбедување на финансиски средства за 
реализација на проектот. Тие беа обезбедени од ЕУ фондовите а  истите се имплементираат преку 
УНДП. Понатаму Градоначалникот објасни дека УНДП веднаш се заложило за распишување на 
тендер и за целокупната постапка биле постојано известувани од нивна страна. 

По завршување на тендерската постапка бевме известени дека за изведувач на работите е 
избрана фирмата ФРЕСИНЕ и ГРАНИТ со утврдени рокови за започнување на работите. За целата 
постапка јавноста беше благовремено информирана, и преку медиумите и преку фејсбук. 
Градоначалникот очекувал дека изведувачот ќе започне со изведбата крајот на месец јуни, 
меѓутоа стигнало известување дека изведувачот  поради обемната работа која ја изведува во 
земјата и странство  го пролонгира периодот на изградба на одередено време. Покасно, Гранит 
известува дека сеуште ги нема прибавено потребните согласности за започнување со работата. 

 Пред околу 1 месец дојдоа од Гранит со цел да се организираат и набрзо да започнат со работа.  

Јас веднаш ги прашав каде ќе бидат поставени бетонските пропусти кои би служеле како премин 
преку реката Брегалница. Тогаш  Гранит за прв пат ме известија дека не добиле согласност од 
надлежните институции за поставување на ваков премин, со образложение дека таквиот премин 
би бил несигурен  и опасен поради клизање и нестабилност. Градоначалникот продолжи дека 
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свесни за сериозноста било предложено и субвенционирање на автобускиот превоз за да не се 
покачува цената за превоз преку заобиколните патишта преку Виница и Теранци. 
Градоначалникот со тоа не се согласил и ги побарал сумата од 9.000 евра која била наменета за 
алтернативен премин да самите ние поставиме бетонските пропусти. До сега контактирал со 9 
фирми и сите одбиле тоа да го сторат поради малата сума на пари и несигурноста и ризикот од 
ваквото решение. Тој кажа дека сега чека одговор од уште една фирма. Се појавува сега проблем 
што Гранит инсистира да започне со работите  а за тоа е потребно да се сруши мостот, бидејќи 
новоизградениот мост е предвиден на истата локација. Затоа, Градоначалникот рече дека е 
потребен овој јавен собир, со цел да ја запознае јавноста за новото сообраќајно решение односно 
дека како алтернативни патишта че бидат користени патот преку Виница или преку Теранци. 

Тогаш граѓаните почнаа со бурни реакции дека оваа сообраќајна алтернатива ќе им го отежни 
патувањето, бидејќи ќе им се зголемат трошоците. Градоначалникот веднаш ги предупреди дека 
сегашното користење на оштетениот мост не е законско бидејќи за него постои целосна забрана 
за користење дури и за пешаци. Сето тоа што се случува во моментот е на сопствен ризик бидејќи 
на неколку пати општината има поставувано барикади  и знаци како предупредување дека мостот 
е забранет и дека веројатно наскоро повторно без разлика дали ќе започне изградбата или не, 
овие барикади ќе бидат поставени, но постои и ризик доколку се пролонгира отпочнувањето со 
работа да средствата предвидени за мостот бидат повлечени, а ние да останеме без мост а 
патувањето да ни остане преку Виница. 

Градоначалникот предложи да не се прават пречки за рушење на мостот со цел изведувачот ги 
започне работите, но паралелно и понатаму да бараме решение за алтернативен премин. 

Тој го заврши уводното излагање и отвори дискусија. 

- Орце: Ако Гранит не може да постави алтернативен премин, има грчка фирма која во 
моментот поставува понтонски мост на Вардар треба да се контактира истата да се види 
дали таа може да ни излезе во пресрет? 

- Градоначалник: Спомнато беше тоа решение но отфрлено поради скапата вредност од 
околу 250.000 евра. За ова се има контактирано и со Бугарски фирми. 

- Ване: Кој е рокот за изградба на мостот? 

- Градоначалник:  Рокот на изградба е 1 година. Поради разните пролонгирање јас ќе бидам 
среќен ако мостот се заврши до 1 септември наредната година. 

- Гоце: Има веке избрано фирма за мостот нели трба таа да најде и алтернативен премин? 

- Градонацалник: МВР дава сообраќајна согласност на тоа решение. Според нив премногу е 
ризично и никој не би сакал да ставе потпис на такво решение. 
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- Валентина: Ние мора да минеме Таксито ќе се покаче и до 100 ден во еден правец. Ние 
мора да имаме премин а има и деца што се носат во градинка. За кучичино имаше и за 
помалку луге алтернативен премин. 

- Бубе: А ние како ќе одеме на пазар и ќе носеме роба? Ни треба помошен мост. 

- Драган: Дали не е  можен премин преку прибачево?  

- Градоначалник: Разгледан е теренот премногу е со кал и мочурливо. 

-  Тони: Како ќе се покријат ќунците на алтернативниот премин? 

- Градоначалник: Со ПВЦ фолија и тампон. 

- Тони: Дали не може да се стави и бетон озгора за да биде подолготрајно и да не го нозе 
водата. 

- Градоначалникот: не е лоша идејата, ќе се има предвид. Не е проблем висината на 
средствата и начинот на покривање на ќунците. Проблем е што во моментот ниедна 
фирма не се нафаќа да го изведе алтернативното решение. Ние не се откажуваме од 
алтернативен премин. Јас предлагам да се даде дозвола за рушење на мостот а ние да 
продолжеме со барање на решение за алтернативен премина. Другиот предлог кажете го 
вие. 

- Милан: До дека не се најде алтернативен премин да не се руше мостот. 

- Ванче: Гледате дека сите бараат прво алтернативен премин па после рушење на мостот. И 
тука не се присутни сите граѓани на општина зрновци за да одлучуваат. 

- Панче: Кога веќе се е завршено енос се пита народо, сите знаци веќе се поставени за 
обиколните патишта а сега се пита народо за да се има покритие. 

- Градоначалник. Знаците не се ставени од наша страна и сеуште нема донесено никакво 
решение. 

- Вики: Сакам да прашам кога ке има автобуси? 

- Градоначалник: Се планира на секој саат. 

- Тошо: Кажувате дека е почната тендерската процедура а зошто не е земано во предвид 
алтернативен премин? Зошто сега сме принудени да прифаќаме рушење без алтернативен 
премин. Чија беше иницијативата за овој собир? 

- Градоначалникот: Моја.  

- Тошо: сега е многу доцна, и порано ви пишав на ФБ а еве и сега јавно ви кажувам дека не 
сте доволно транспарентни. Сега е многу доцна за решавање на овој проблем. 
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- Градоначалникот. Не е точно дека не сме транспарентни бидејќи за целокупната наша 
работа јавноста е известена преку веб страната на општината, фејсбук страната и 
медиумите. Тоа го правиме континуирано и мислам дека секој од вас е во тек со настаните 
кои се случуваа и се случуваат во моментот, да еве сега по ова толку важно прашање 
свикавме и собир на граѓани. Во врска тендерската постапка за мостот веќе кажав дека ние 
не ја спроведовме, туку таа е направена од страна на УНДП а за истото на повеќе наврати 
ја известивме јавноста. 

- Тони: Кога веќе Гранит ќе го прави мостот тој треба да го направи и алтернативниот 
премин. 

- Градоначалникот: Да но ете не смеат без согласност од МВР. 

- Ванче: не можам да се согласам со тоа граѓаните да ја сносат одговорноста за сигурноста 
на овој премин. Каде е Агенцијата за државни патишта сега? 

- Градоначалникот. Агенцијата или Јавното претпријатие за државни патишта е надвор од 
ова, ние сме носители на проектот. Јас сум градоначалник веќе 8 години и верувајте ми 
секојдневно се трудам да донесам проекти и инвестиици во општината. Гледам дека 
мнозинството е прво за изнаоѓање на алтернативен премин па после да се руши мостот. 
Јас тоа ќе го почитувам. Ќе се обидеме да најдеме решение и да не ги изгубиме средствата 
за изградбата на мостот. Имаме и бизнис сектор и тие можат да помогнат. Да спомнам 
само дека ние и сега немаме мост, може скоро да се случи повторна потполна забрана. 
Значи заклучокот врз основа на Вашето изнесување е тој: Прво алтернативен премин па 
потоа рушење на мостот. 

- Вики: Градоначалник, немаше гласање, нели треба да има најмалку 2 предлози па лугето 
да се изјаснат. 

- Градоначалникот: Добро ајде кој е за предлогот на Вики, да се сруши мостот а во 
меѓувреме да се бара решение за алтернативен премин. 

Гласаа малкумина. 

- Се јави некој и кажа дали е легитимно само 200 луге да одлучуваат за цела општина. 

- Градоначалник: Тука најверојатно има повеќе од 200 луѓе и не се работи за 
референдумско прашање туку за собир на граѓани на кои мнозинството граѓани 
донесуваат заклучок кој го доставуваат до градоначалникот и за истиот градоначалникот 
има обврска преку медиумите да ги извести граѓаните за донесената одлука по однос на 
донесениот заклучок, без разлика дали ќе биде позитивна или негативна. 

- Значи останува заклучокот што беше спомнат предходно, прво алтернативен премин па 
потоа рушење и изградба на мостот, но сакам да напоменам уште еднаш дека мостот на 
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Брегалница е надвор од употреба, официјално и инсистирањето од Вас граѓаните да не се 
руши со цел да се користи е сосема неоправдано. 

 Ви благодарам на присуството. 

Собирот заврши во 21:00ч. 

 

Записничар: Благој Данев 
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