ЗАПИСНИК
бр. 32
Од одржаната 32-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 21.12.2015 год. со
почеток во 13:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со следните советници: Благој Николов,
Венцо Стојков, Коце Михајлов, Кире Коцев, Гоце Димитров, Верица Иванова и Мирче Горгиев (Александра Кокева и
Владо Ристов дојдоа со закаснување). Останати присутни: Методи Николов, градоначалникот 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 записникот од предходнатата седница
2. Предлог Буџет на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
3. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2016 год.
4. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016
год.
5. Предлог Буџетски календар на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
6. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешна организација на општина Зрновци (Повторно
разгледување по ставеното вето од страна на градоначалникот).
7. Предлог Одлука за отстранување на стариот магацин во с.Видовиште кој се наоѓа на КП 2059 КО
Зрновци
8. Усвојување на елаборат за ревалоризација на платанови стебла во с.Мородвис
9. 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 7-ЗА гласа
2. Предлог Буџет на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Образложи дека сите материјали се уредно доставени до
советниците и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека нацрт буџетот веќе бил усвоен на предходната седница
дека споменатите измени тогаш сега се вметнати во предлог буџетот и дека други измени нема. Немаше понатамошна
дискусија и предлог буџетот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
3. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Ленче Илиова појасни дека нема новина во оваа точка со исклучок
на тоа што досега во склоп на одлуката беше и висината на бодот за плата на службениците а сега со новиот закон
одлуката за бодот се носи посебно.
Методи Николов спомена дека доколку советник се јави предвреме на Претседателот на советот и каже дека
ќе биде оправдано отсутен треба Советот на наредната седница да го потврди тоа и тогаш ќе може да си го добие
хонорарот 100%. Ленче илиова кажа дека не е запознаета со ова но доколку Советот со посебна одлука ја уреди оваа
проблематика таа ќе постапува по неа.
Александра Кокева пристигна во 13:46 мин
За збор се јави Коце Михајлов кој кажа дека за минатата седница иако уредно најавил оправдано отсуство кај
претседателот добил за 30% помал хонорар. Збор зеде и Градоначалникот кој праша и предложи за оправдано
отсуство советникот да си го добие 100% хонорарот и да се испита можноста тоа ретроактивно дали може да се
спроведе.
Претседателот предложи Советот да донесе одлука за оправдано отсуство на советниците доколку истите
благовремено го најават и оправдаат кај претседателот. Истото отсуство ќе се оправдува при усвојување на записникот
од таа седница. За збор се јави Гоце Димитров кој кажа дека некако се наоѓа засегнат од дидкусијата и кажа дека тој
имал досега повеќе отсуства и доколку Советот смета може да презема мерки. Претседателот кажа дека тој имал
отсуства но за тие отсуства не земал хонорар. Коце Михајлов кажа дека Советот се произнесува за отсуството на
советник доколку затоа има потреба. Венцо Стојков кажа дека доколку Гоце сака може да си даде оставка на
функцијата и понатаму да продолжи процедурата.
Предлог одлуката и предлогот на Претседателот се усвоија со 8-ЗА гласа.
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4. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016
год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа кажа дека ја навестила
промената и потребата од донесување на посебна одлука за бодот за плата на државните службеници и појасни дека
одлуката е идентична со ланската. Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
5. Предлог Буџетски календар на ЕЛС Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа кажа дека станува збор за
стандарден формат на календар каде по месеци се кажува начинот на неговото извршување. Истиот е доставен во
материјалите на советниците. Немаше понатамошна дискусија и календарот беше усвоен со 8-ЗА гласа.
6. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешна организација на општина Зрновци (Повторно
разгледување по ставеното вето од страна на градоначалникот).
Претседателот отвори дисксуија по точката нагласувајќи дека од страна на градоначалникот е ставено вето на
одлуката на советот и дека точката треба повторно да биде разгледана. За збор се јави градоначалникот кој кажа дека
ветот го ставил поради фактот што од страна на Министерството за информатичко општество е проверен и доставен
терк на правилникот кој мора да биде усвоен од советниците, и дека предлозите на советниците за формирање на
повеќе одделенија не биле дозволени (по консултации на градоначалникот и Методи Николов со вработени од
Министерството). Претседателот зеде збор појаснувајќи дека забелешките на советот биле во 2 насоки: едната за
зголемување на бројот на оделенија а другата во префрлање на работните задачи за тендерите од правната служба
кон одделението за финансии. Тој кажа дека од сопствено убедување знае дека Методи е постојано зафатен и дека
оваа работа треба да премине во одделеието за финансии. Градоначалникот кажа дека точно ова е предвидено и дека
Ленче и Кристијан веќе биле на неколку обуки и дека во иднина, од 2016 год тие ќе ја преземаат оваа надлежност. Тој
продолжи дека најверојатно ќе се инсистира да општината вработи и секретар на општината како одговорен на
администрацијата и кој ќе го заменува градоначалникот кога тој е отсутен. За збор се јави Венцо Стојков кој кажа дека
е изненаден зошто Ленче побрза да излезе и да не биде присутна на точката бидејќи точно таа ги ставила во забуна
советниците кажувајќи дека не се можни измени во правилникот а во него стоело дека тендерите ќе се спроведуваат
од страна на одделението за општи и правни работи. Тој продолжи дека не прифаќа ултиматум да се гласа нешто
однапред дадено а советниците да немаат право на сугестии и предлози. Тој продолжи дека се распрашал по
општините и ниедна општина немало без урбанизам. Тој смета дека оваа одделение е многу важно за општината. Тој
сугерираше барем да се проба да се побара формирање на такво.
Владо Ристов пристигна во 14:14 мин.
За збор се јави повторно градоначалникот кој кажа дека воопшто не се работи за завера или наштетување на
било кого. Тој ги информираше советниците дека се формирани заеднички служби со општината Чешиново Облешево
во делот на урбанизмот и дека таа служба веќе функционира долго време. Доколку таквите заеднички соработки не се
дозволени општината не е способна сама да ги спроведе сите надлежности кои од ден на ден се се пообемни. Тој
продолжи дека најверојатно се работи за недоразбирање, дека тој до детали го нема проучено правилникот, дека има
разговарано и со Ленче и со Методи и дека недоразбирањата би требало да бидат испеглани. За збор се јави и Коце
Михајлов кој праша дали се работи за некаков каприц бидејќи и порано имало барање Владо Анастасов да има
ангажман во општина во Западна Македонија, и дека тој не може да гласа за оваа точка. Претседателот уште еднаш го
повтори заклучокот на советот од минатата седница дека едната забелешка била за воспоставување на ново
одделение за урбанизам а другата за префрлање на надлежностите за јавните набавки од одделението за општи и
правни работи на одделението за финансии. Со образложението на градоначалникот донекаде се расчистиле работите
околу правилникот. Венцо Стојков се јави повторно за збор и кажа дека не му е јасно бидејќи градоначалникот кажува
едно а од презентираното од Ленче Илиова советниците разбрале друго.
За збор се јави и Владо Ристов кој кажа дека Венцо Стојков протестирал но грешката била направена уште на
минатата седница бидејќи и за двата посебни предлози по однос на правилникот се гласало во пакет а требало
посебно. Венцо Стојков реагираше на ова велејќи дека тој никогаш не протестирал туку дискутирал и предлагал.
Верица Иванова кажа дека на предходната седница не и било јасно бидејќи освен описот на предложените
одделенија имало и опис и попис на работните задачи и од таму настанала сета забуна. Градоначалникот кажа дека тој
ја има оваа надлежност да дефинира опис и попис на работните задачи и дека на крајот стоело и друго по налог на
градоначалникот. Поради малиот број на вработени еден вработен извршува обврски од повеќе области. Убаво би
било да се направат и нови вработувања но финансиските можности не го дозволуваат тоа. После исцрпената
дискусија правилникот беше ставен на гласање и истиот изгласан со 7-ЗА , 1 против и 1 воздржан.
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7. Предлог Одлука за отстранување на стариот магацин во с.Видовиште кој се наоѓа на КП 2059 КО
Зрновци
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на градоначалникот. Тој појасни дека се отпочнати
активности за градба на парк во с.Видовиште и дека постоечкиот објект/ магацин кој е во руинирана состојба, одамна
не се користи, би требало да се сруши за да се создаде простор за новите содржини. Во продолжение тој појасни кои
се активности ќе бидат спроведени со тоа што црквата ќе биде посебно заградена.Гоце Димитров се јави за збор и
кажа дека тој како член на МЗ уште одамна имал проблеми со дел од месното население кое живее на тој потег
бидејќи тие имаат навика да го користат просторот и дека на нив ќе им треба и пристапен пат. Градоначалникот кажа
дека го имал тоа во предвид, дека со сите нив е разговарано и дека ќе им биде отстапен пристапен пат а ќе бидат
отворени и две врати за приоѓање пеш. Коце Михајлов праша дали има некаква анализа за состојбата на објектот и
дали навистина треба да се бутне. Му беше објаснето каде се наоѓа објектот и дека навистина е во една фаза на
распаѓање. Методи Николов се јави за збор и кажа дека е полезно советот да донесе одлука за кермидите и старите
греди. Беше предложено да се даде информација до населението кој сака да мозе да ги користи старите керамиди а
старите греди да бидат користени за потребите на месната заедница. Одлуката за отстранување беше донесена со 9-ЗА
гласа.
8. Усвојување на елаборат за ревалоризација на платанови стебла во с.Мородвис
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на градоначалникот. Тој појасни дека од страна на
здружението Движење за одржлив развој од Кочани, во соработка со општина кочани е аплицирано до програмата за
зачувување на природата со проект за заштита на платановите стебла во с.Мородвис. истиот проект е одобрен од
донаторот и дека веќе е изработен елаборат за ревалоризација на платановите стебла како природна реткост. Со
проектот ќе бидат предвидени и активности за заштита и промоција на овие стебла. Немаше понатамошна дискусија и
одлуката беше усвоена со 9-ЗА гласа.
9. Разно
За збор се јави Венцо Стојков кој кажа дека кај него има вработена жена од оризари која е баба на дете од
Зрновци кое во несрекен случај е погодено во окото со дијабола и сега се потребни финансиски средства за операција.
Прашањето беше до советот и градоначалникот дали општината може да помогне финансиски. Градоначалникот
предложи донесување на одлука за издвојување на 6.000 ден од буџетот на општината. Одлуката беше едногласно
прифатена.
Седницата заврши во 15:12.

Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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