ЗАПИСНИК
бр. 31
Од одржаната 31-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 30.11.2015 год. со
почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со следните советници: Благој Николов,
Венцо Стојков, Коце Михајлов, Александра Кокева и Владо Ристов (отсутен беше Гоце Димитров а Верица Иванова и
Киро Коцев дојдоа со закаснување). Останати присутни: Методи Николов, Ленче Илиова 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. Нацрт – Буџет на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за трето тромесечие 2015год.
4. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за
2016 год.
5. Предлог – Програма за изградба и одржување на локалната патна и улична мрежа на подрачјето на
општина Зрновци за 2015/16 год.
6. Предлог – Програма за работа на Советот на општина Зрновци за 2016 год.
7. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци
за 2016 год.
8. Предлог – Програма за културни манифестации во општина Зрновци за 2016 год.
9. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016
год.
10. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на општина Зрновци
11. Разно
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија. Немаше дискусија по дневниот ред и истиот беше
усвоен со 5-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор. Дискусијата беше затворена и
записникот беше изгласан со 5-ЗА гласа.
2. Нацрт – Буџет на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката, и даде збор на Ленче Илиова. Таа информираше дека нацрт
буџетот е само рамка во која ќе се движи буџетот на општината и појасни дека во материјалите што се пред
советниците е рамка каде недостасуваат 2 од трите проекти (оној за втората фаза од уредување на река Зрновка и
асфалтирањето на дел од ул. „Скопска“. По инструкции на Градоначалникот (најверојатно сознанија за реализација на
овие проекти во првата половина од 2016 год.) во буџетот ќе бидат вметнати и овие проекти и тоа за реката 10
милиони денари, 3 милиони за ул. Скопска и 2 милиони за асфалтирање на улица во Мородвис. Таа кажа дека овие
средства од 15 милиони денари ќе бидат предвидени во основниот буџет а појасни и уште неколку помали измени и
дополнувања за останатиот дел од буџетот.
(Верица Иванова пристигна во 12:48 ч.)
(Кире Коцев пристигна во 12:57ч.)
Претседателот отвори повторно дискусија по точката. Венцо Стојков се јави за збор и праша за
местоположбата на улиците споменати во излагањето на Ленче Илиова. Методи Николов му одговори на прашањето.
Дискусијата бесе исцрпена и Нацрт Буџетот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за трето тромесечие 2015 год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека е веќе позната
работа усвојувањето на кварталните извештаи и дека од изнесеното во материјалите можеби ќе изгледа дека повеќе е
планирано отколку извршено, но во последниот квартал тоа се поправа. Немаше понатамошна дискусија и извештајот
беше изгласан со 7-ЗА гласа.
4. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за
2016 год.
Претседателот ја отвори точката за дискусија и кажа дека програмата е дадена во материјалите и дека на
советниците веќе им е позната создржината и намената на оваа програма. За збор се јави Коце Михајлов кој праша за
локациите на плацевите споменати во програмата. На прашањето му одговори Методи Николов. Венцо Стојков праша
дали бројките на објавените слободни парцели во економската зона се точни и побара да се проверат да не се
направи некоја грешка. Немаше понатамошна дискусија и програмата беше донесена со 7-ЗА гласа.
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5. Предлог – Програма за изградба и одржување на локалната патна и улична мрежа на подрачјето на
општина Зрновци за 2015/16 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор. Програмата беше усвоена со 7-ЗА гласа.
6. Предлог – Програма за работа на Советот на општина Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека измена има само во барањето
извештаи за наводнувањето, досега тоа било барано од водните заедници а сега, со промена на законот, тоа ќе се
бара од водостопанство Кочани. За збор се јави Венцо Стојков кој предложи точките 5, и 10 да бидат преместени за во
јануари а 7-та точка за во февруари. Предлогот на Венцо беше усвоен со 7-ЗА гласа. Програмата со споменатите измени
беше усвоена со 7-ЗА гласа.
7. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на општина Зрновци
за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор. Програмата се усвои со 7-ЗА гласа.
8. Предлог – Програма за културни манифестации во општина Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор. Програмата беше усвоена со 7-ЗА гласа.
9. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016
год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Коце Михајлов праша што друго е предвидено да се прави освен
прскањето против комарци. Методи Николов му одговори дека се прави и дератизација на канализационите шахти и
редовните дезинфекции во училиштето. Немаше понатамошна дискусија и програмата беше усвоена со 7-ЗА гласа.
10. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на општина Зрновци
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека поради измени во
законите мора сите институции да ги усогласат своите акти за внатрешна организација и систематизација на работните
места. Актот за организација треба да биде донесен од страна на Советот а систематизацијата ја донесува
градоначалникот. Таа кажа дека од месец мај работи во координација со МИО од Скопје и дека е одобрен текстот до
точка и запирка. Таа го појасни на кратко внесеното во правилникот дека врз основа на бројот на вработените и
големината на општината се предвидени вкупно 3 одделенија вклучувајќи го и одд. Инспекторат. За збор се јави Венцо
Стојков кој праша зошто ако веќе има толку строги инструкции од министерството воопшто Советот треба да гласа и
дека не му е јасно зошто, во делот на урбанизмот истото лице треба да му издаде документи и после тоа да го
контролира. Тој даде предлог: да се додаде 4-то одделение УРБАНИЗАМ со мин 3 нови вработувања, точките 11 и 12
од одделението за општи и правни работи да се префрлат како работни задачи во одделението за финасии а
работни задачи на вработените во одделението за урбанизам да бидат последните 11 точки од правилникот или од
18-та до 28 точка. Ленче Илиова одговори дека министерството сигурно нема да одобри ново оделение бидејки
вработени државни службеници во општината има само 7 и дека правилникот е правен спрема моменталната состојба
и профил на вработените. Претседателот зема збор и кажа дека тие како Совет имаат право да предложат измени и
дека ако од министерството не биде одобрено тогаш ќе заземаат став. Методи Николов се јави за збор и праша дали
не треба одлука за внатрешна организација, и дека според напишаното во правилникот една личност треба да биде
одговорна за целата постапка на јавни набавки. Ленче одговори дека актите се проверени и усогласени со
министерството и даде допис по емаил на записничарот да го прочита пред сите советници. Во врска со набавките таа
кажа дека во поголемите општини има посебно одговорно лице за јавните набавки а тука поради малиот број на
вработени таа работа ја прават повеќе лица како членови и заменици на комисија за јавни набавки.
По исцрпената дискусија се прејде на гласање за предлогот на Венцо. За истиот гласаа 6-ЗА советници а 1 беше
воздржан. Со тоа правилникот не беше усвоен и се врати на доработка.
11. Разно
Претседателот отвори дисусија по точката. Никој не се јави за збор.
Седницата заврши во 13:35.

Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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