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З А П И С Н И К 
 бр. 05 

 
Од одржаната 5-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 18.12.2017 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со 7 советници: 
Виктор Ангелов, Владо Ристов, Маја Илијева, Јохан Ѓоргиев,  Душко Георгиев,  Здравко Иванов и Дивна 
Веселинова.Отсутни: Виктор Новков и Славчо Гиздовски. Останати присутни: Кристијан Савев, Блаже 
Станков, Ленче Илиова и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записниците од 3-тата и 4-тата седница. 
2. Нацрт Буџет на општина Зрновци за 2018 год. 
3. Предлог Програма за работа на Советот на општина Зрновци за 2018 год. 
4. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 

Зрновци за 2018 год. 
5. Предлог Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици за 2018 год. 
6. Предлог програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на 

општина Зрновци за 2018 год. 
7. Предлог програма за културни манифестации во општина Зрновци за 2018 год. 
8. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести во 2018 год. 
9. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во 

сопственост на Република македонија за 2018 год. 
10. Предлог Програма за енергетска ефикасност 
11. Конституирање на работните тела (одбори и комисии – избор на претседател на 

одборите и комисиите) 
12. Предлог Одлука за член на УО на ЈОУ за деца Детска градинка „Бисерчиња“ – предлог 

од Министерството за труд и социјална политика 
13. Разно 

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

ред. За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара точката бр. 10 да биде одложена за наредната седница 
бидејќи сакал и тој да земе учество во изработката на програмата. Предлогот се стави на гласање и по 
истиот гласаа 7 советници ЗА. 

Дневниот ред со изземената точка беше ставен на гласање и за истиот гласаа 7-ЗА. 
1. Усвојување на записниците од 3-тата и 4-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записниците. За збор се јави Маја Илијева која стави 
забелешка за записникот бр. 3 на предлогот за членови за УО за детската градинка. Во предлогот 
фигурирала и Александра Кокева а во записникот не била спомената. И беше одговорено од страна на 
Градоначалникот дека уште на самата седница усно било кажано дека во предлогот на место 
Александра Кокева е ставена Кети Николова. 

За збор се јави и Душко Георгиев кој кажа дека не бил точно цитирано неговата реплика кон 
Владо Ристов а било наведено дека реплицирал кон Виктор Новков.  
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Советниците Виктор Новков и Славчо Гиздовски пристигнаа на состанокот. 
По исцрпената дискусија и двата записници беа усвоени со 9-ЗА гласа. 

2. Нацрт Буџет на општина Зрновци за 2018 год. 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова да даде уводно 

излагање по однос на доставените материјали. Таа накратко ги објасни сите ставки од нацрт буџетот, 
кажа дека вкупниот буџет на општината е димензиониран на 65.100.000 мкд и побара доколку има 
прашања по истиот. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара појаснување за ставка од буџетот резерви од програмата 
Совет. Му беше одговорено дека станува збор за средства кои се планираат за елементарни непогоди и 
е редовна пракса, а од резервите кај програма Градоначалник се плаќа за бадниковиот оган,за 
предвидените награди на водици и сл. Понатаму Јохан праша и за ставката весници и списанија. Му 
беше објаснето дека станува збор за службените гласници, билтенот од здружението на финансиски 
работници а од оваа ставка се плаќаат календарите кои општината секоја година ги прави и дели на 
сите граѓани во општината. На прашањето на Јохан за други материјали кај програмата Градоначалник 
му беше одговорено дека од оваа ставка се набавуваат потребни материјали како катанци, брави, 
синџири и други материјали. 

За збор се јави маја Илијева која праша за ставката униформи. И беше одговорено дека оваа 
ставка била предвидена за минатата година а требало да се набават работни одела за работниците на 
КЈП но истата не била искористена па е предвидена за оваа година. 

За збор се јави Виктор Новков кој праша за ставката други договорни услуги. Му беше 
одговорено дека станува збор за услуги од физички лица за чистење, земјени работи, поправки и сл. 
Јохан праша зошто оваа ставка е толку голема. Градоначалникот појасни дека тука спаѓаат и поправката 
и зидањето на потпорните зидови и дека во овој случај ставката воопшто не е голема. Беше појаснето 
дека кај Ане Костов и кај Ванче Апостолов има опасност од рушење на зидот од јазот и дека треба да се 
изгради потпорен зид. 

На прашањето за ставката огласи беше појаснето дека општината има редовно објавување во 
дневните весници на сите јавни набавки, огласи за урбаниситчки планови и сл. Ваквите огласи се доста 
скапи а се законска обврска. Виктор Новков праша и за ставката кредити. Му беше објаснето дека 
општината се има задолжено за детската градинка и си има соодветна динамика на исплаќањето после 
предвидениот грејс период. На прашањето на Новков за ставката трансакции до невладини 
организации му беше одговорено дека станува збор за симболични средства кои биле до 2-3 на 
годишно ниво а се исплаќале на барања од фолклорни друштва, невладини организации и сл. За сумата 
од 200.000 ден му беше објаснето дека станува збор за покривањето на трошоците за котизација на 
фудбалскиот клуб но Градоначалникот кажа дека доколку не се изнајдат спонзори од страна на 
стопанствениците догодина овие пари нема да се исплаќаат. Душко Георгиев се јави за збор и кажа 
дека комисијата при советот за спорт ке се состане со раководството на клубот и заедно, ќе ги посети 
сите стопанственици од општината и пошироко со намера да се изнајдат спонзори. Новков праша и за 
ставката стипендирање на студенти. Му беше одговорено од страна на Градоначалникот дека 
општината има пракса да ги стипендира сите студенти од прва година и досега се нема одбиено ниту 
еден, и дека станува збор до најмногу 10 студенти. Ленче Илиова кажа дека оваа година 6 студенти ќе 
бидат стипендирани со по 1600 мкд месечно, и тоа само првата година. 

Виктор Новков праша зошто во ставката општинска администрација има зголемување на сумата 
во однос на минатата година. Му беше одговорено дека од страна на Владата има најавено покачување 
на платите за 5% а и дека има потреба од зголемување на администрацијата заради покривање на 
надлежностите. Сето ова е само планирано а реалноста ќе покаже дали ќе има поголем прилив на пари 
во буџетот, но истите работи мораат да бидат планирани. 
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На прашањето на Новков за судски такси и трошоци му беше појаснето дека општината Зрновци 
има блокирана сметка и дека при поголеми приливи од лимитот истите средства се префрлаат на 
побарувачот. На прашањето за ставката одржување на зелени површини ,у беше појаснето дека од оваа 
ставка се плаќаат материјали како што се: губре, семе, цвеќиња, евентуално садници за пошумување и 
сл. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој забележи дека во споредба со минатата година приходите од 
данок на имот се намалени и праша за соодветната бројка. Ленче Илиова побара време на паузата да 
отиде до компјутерот и провери дали се работи за техничка грешка или бројката е точна. 

Јохан праша и за ставката приходи од закуп. Му беше одговорено дека станува збор само за 
изнајмување на простор во Етно куќата во Мородвис но сега тој износ е намален а имало барање од 
сопственикот на фирмата овој износ да се намали и компензира со одржувањето на објектот. Останала 
можноста ова да се испита со цел донесената одлука да биде законска. На прашањето за приходи од 
закуп на земјоделско земјиште Ленче појасни дека од пред две години почнале да стигаат симболични 
суми во оваа ставка но без прецизни информации точно од кои субјекти се тие бидејќи прво стигале до 
Министерството а потоа од нивна страна биле префрлани до општината. Станувало збор најверојатно за 
дел од концесиите за каменоломот и државното земјоделско земјиште. Имаше и други прашања по 
однос на ставките од нацрт буџетот на кои Ленче Илиова даде соодветно појаснување. 

На крај од дискусијата се јави Јохан Ѓоргиев и од име на нивната советничка група даде нивно 
образложение односно предлог од програмата администрација предвидената сума да се врати на 
минатогодишната сума односно вишокот од средства да бидат префрлени во програма финансирање на 
нови програми и програма ЛЕР. Градоначалникот на ова кажа дека неговото мислење е дека сумата 
треба да си остане како што е предвидено бидејќи има потреба од нови вработувања и покривање на 
надлежности. За збор се јави и Владо Ристов кој кажа дека доколку има поголем прилив на средства во 
буџетот зошто да не се предвидени 1-2 нови вработувања. 

Јохан Ѓоргиев кажа дека уште на минатите седници барал да се стави точка на дневен ред за 
зголемување на хонорарот на советниците но таква точка уште немало. Му беше одговорено од страна 
на Градоначалникот дека ако се зголемат платите на администрацијата за 5% на државно ниво тогаш тој 
смета дека ќе се зголемат и хонорарите на советниците за истиот процент. 

По исцрпената дискусија Претседателот го стави прво на гласање Нацрт Буџетот како што е даден 
во материјалите. За истиот гласаа 5 советници. Со тоа истиот беше усвоен. Ленче Илиова постави 
прашање до советниците бидејќи нацртот буџет е усвоен без измени дали може како материјали за 
наредната седница да им подели на советниците само насловна страна наместо нацрт – предлог буџет. 
Истите едногласно се сложија. 

3. Предлог Програма за работа на Советот на општина Зрновци за 2018 год. 
Претседателот отвори дискусија по програмата. За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој кажа дека во 

програмата немало седници на Советот за август и за јануари. Градоначалникот се јави за збор и кажа 
дека порано немало ни во јануари ни во август но ете сега може да има во август но да нема во јануари 
бидејќи така било во сите општини поради новогодишните празници. Јохан кажа дека е на мислење 
дека треба да има и во јануари седница. Виктор Ангелов кажа дека предлага да се прилагоди буџетот на 
советниците и во рамки на истиот да има седница и во јануари. Јохан даде предлог измени во 
програмата на Советот во 3-тата точка извештај за работата на МЗ и информации за опфат на ученици да 
се разгледуваат во јануари. 

На крај се прифати Советот да има седница и во август и со оваа забелешка програмата беше 
усвоена со 9-ЗА гласа. 
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4. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 
Зрновци за 2018 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека општината е пред 
праг на усвојување на нови УП за сите три населени места и дека со нив опфатот на градежно земјиште 
е значително зголемен секаде каде се можело за тоа. 

Програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 
5. Предлог Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици за 2018 год. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Виктор Новков праша за појаснување за точка 4 од 

програмата. Градоначалникот кажа дека оваа година ќе се обиде да изнајде средства да се бетонираат 
најкритичните места од патот кон браната во Зрновци. 
Здравко  Иванов праша во врска со програмата за мост во с.Видовиште. Градоначалникот појасни дека 
програмата е само рамка а доколку се изнајдат средства ќе се изградат и повеќе мостови и патишта. 

Јохан Ѓоргиев забележа дека во програмата е сместено и зимското одржување иако за ова имало 
посебна програма. 

На крај програмата се усвои со 9-ЗА гласа. 
6. Предлог програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на 

општина Зрновци за 2018 год. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Јохан Ѓоргиев се јави за збор и кажа дека има два 

дела  во оваа програма: изградба и одржување и дека за изградба не е спорно дека станува збор за 
поставување на нови линии и сијалични места но дека проблемот е во одржувањето бидејќи има често 
дефекти кои траат и подолго време и треба да се направат напори за обновување и одржување на 
постоечката мрежа. Градоначалникот се јави за збор и појасни дека за минатиот квар на ул. Илинденска 
екипата неколку дена ја барала причината и испаднало на крај дека проблемот е во преплетени жици 
кај Трифун. Тој кажа дека е релативно задоволен со мрежата за расвета во општината и со одржувањето 
на истата. Фирмата се бирала на тендер. 

После дискусијата Програмата се усвои со 7-ЗА гласа. ( двајца советници беа излезени). 
7. Предлог програма за културни манифестации во општина Зрновци за 2018 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија по истата. Програмата беше 
усвоена со 7-ЗА гласа. 

8. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести во 2018 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој постави прашање 
на колку време се прави анализа на водата и од кои места се зема мустра? Му беше одговорено од 
страна на Градоначалникот дека скоро секојдневно КЈП зема мустри и ја испитува водата од водоводот 
а додека Заводот за јавно здравје си има своја динамика и на секои 6 месеци зима мостри од сите 
чешми и бунари во општината и потоа доставува резултати до општината. Секако за ова, тоа доставува и 
фактури за наплата до општината. 

Виктор Новков побара за наредната седница да се достават резултатите од анализите од ЗЈЗ кои 
се направени за општина Зрновци. 

Програмата беше усвоена со 8-ЗА гласа. 
9. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во 

сопственост на Република македонија за 2018 год. 
Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека скоро секоја општина 

има формирана комисија од лиценцирани членови за продажба на државното земјиште на својата 
територија. И општина Зрновци има формирано ваква комисија и оваа програма треба да се усвои и 
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достави до надлежното министерство за да се отпочне постапката. Тој кажа дека со новите УП ќе има до 
10-тина плаца градежно земјиште за продажба. 

Програмата се усвои со 8-ЗА гласа. 
10. Предлог Програма за енергетска ефикасност 
Точката се одложи за наредната седница 
11. Конституирање на работните тела (одбори и комисии – избор на претседател на 

одборите и комисиите). 
Претседателот отвори дискусија по точката. Кристијан Савев појасни дека е потребно секоја 

комисија да си избере свој претседател со цел да има кој да закаже седница на комисијата и потоа да се 
даде извештај пред Советот. По кратка дискусија беше одлучено за претседатели да бидат избрани 
следните советници: 
* Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања,Владо Ристов 
* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната 
средина и природата,Виктор Новков 
*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата,Славчо Гиздовски 
*Комисија за земјоделие,Здравко Иванов 
*Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи, Маја Илијева 
*Комисија за здравство и социјална заштита, Дивна Веселинова 
*Комисија за статут и прописи, Јохан Ѓоргиев 
*Комисија за прекугранична соработка, Маја Илиева 
*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој,Виктор Ангелов 
*Комисија за сообракај,јавна безбедност и противпожарна заштита,Јохан Ѓоргиев 
*Комисија за еднакви можности на жените и мажите, Дивна Веселинова 
*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија ,Владо 
Ристов 
*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци, Душко Горгиев 

12. Предлог Одлука за член на УО на ЈОУ за деца Детска градинка „Бисерчиња“ – предлог 
од Министерството за труд и социјална политика 

Претседателот отвори дисксуија по точката.  Дивна Веселинова ко коментира предлогот од 
Министерството како чисто партиски без лицето да има искуство до дејноста за која се предлага. После 
дискусијата Одлуката беше донсесена со 5-ЗА гласа и 3-Против. 

13. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката и ги информира советниците дека неодамна бил на 

семинар организиран од страна на УНДП и темата била унапредување на работата на советите и дека во 
иднина ќе имало уште вакви семинари. Маја Илијева прочита низа на барања доставени до нив како 
советници за отстранување на градежен шут од страна на фирмата Жикол во с. Видовиште, реновирање 
на чешмата во с.Видовиште, поставување на сообраќајни знаци на мостот во Мородвис за максимална 
дозволена носивост, парцелизација на селските гробишта и сл. Виктор новков праша дали има 
програма за уредување на селските гробишта. Градоначалникот појасни дека општината на свој трошок 
неколку пати во годината ги уредува гробиштата но за некоја поопсеж 

на програма ќе треба да се уведе и надомест кој ќе го плаќаат граѓаните. 
Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 16.08 мин 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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