ЗАПИСНИК
бр. 30
Од одржаната 30-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 06.11.2015 год. со
почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со следните советници: Благој
Николов, Венцо Стојков, Верица Иванова, Кире Коцев, Мирче Горгиев и Владо Ристов (отсутен беше Гоце
Димитров а Александра Кокева пристигна со задоцнување). Останати присутни: Градоначалникот Блаже
Станков,Методи Николов, Добре Митев и Благој Данев.
На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
2. Предлог - Програма за одржување на локална патна и улична мрежа во зимски услови за
2015/2016
3. Предлог Одлука за обележување на празникот 8-ми Ноември, Празник на општина Зрновци
4. Информација од страна на ВЗ Зрновци и ВЗ Видовиште во врска со планот за наводнување за
сезоната 2015/16
5. Советнички прашања.
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија. Немаше дискусија по дневниот ред и истиот беше
усвоен со 6-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
Претседателот отвори дискусија по записникот. Немаше дискусија и записникот беше усвоен со 6 ЗА
гласа.
2. Предлог - Програма за одржување на локална патна и улична мрежа во зимски услови за
2015/2016
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и програмата беше усвоена со 6-ЗА гласа.
3. Предлог Одлука за обележување на празникот 8-ми Ноември Празник на општина Зрновци
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој појасни дека одлучил
оваа година да не биде ручекот во паркот туку во дворот на црквата и кажа дека веќе програмата е објавена на
општинскиот фејсбук профил. Тој побара од советниците подршка за скромните планирани трошоци во врска со
ручекот и вечерната културнозабавна програма – за бендот Дукато и солистката Сузана Спасовска. Тој ги замоли
советниците да бидат присутни за време на настаните а во рамки на програмата за денот на општината. Одлуката
за 40.000 мкд за трошоците за организирање на настаните беше изгласана со 7-ЗА гласа. (Александра Кокева
дојде на состанокот во 12:53мин)
4. Информација од страна на ВЗ Зрновци и ВЗ Видовиште во врска со планот за наводнување за
сезоната 2015/16
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Добре Митев. Тој ги информираше присутните
дека планот за наводнување е донесен и предаден до Водостопанство Кочани. Предвидено било зголемување на
површините на 332ха. Во продолжение ги спомна полињата кои се планирани за под ориз. Од страна на
советниците имаше дискусии околу спремноста на овие површини за ориз за наредната сезона и евентуалното
одводнување на истите. Заклучок беше дека ако планот навреме се презентира пред земјоделците има време да
се постаса со припремата на површините. Добре ги информираше дека се спремни списоци со водокорисници
кои имаат наводнувано во 2015 год и дека наскоро ќе им бидат доставени и фактури за наплата. Информацијата
беше усвоена со 7-ЗА гласа.
5. Советнички прашања.
Претседателот отвори дисусија по точката. Владо Ристов се јави за збор и праша зошто толку одлуку
порано донесени не се спроведуваат. Околу поставувањето на ПП хидранти, потоа за обележувањето на
стојалиштата на таксистите и сл. Немаше понатамошна дискусија.
Седницата заврши во 13:35.
Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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