ЗАПИСНИК
бр. 36
Од одржаната 36-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 28.04.2016 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, Верица Иванова, (Александра Кокева дојде со задоцнување),Мирче
Горгиев и Владо Ристов (Гоце Димитров беше отсутен). Останати присутни: Методи Николов, 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. Информација за работењето на ВП „Брегалница“ – Кочани и активности кои се преземаат за
реализација на планот за наводнување во наводителната сезона 2015/16.
3. Информација во врска со изработката на урбанистичките планови за населените места Зрновци,
Мородвис и Видовиште.
4. Информација за реализација на програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на општина Зрновци.
5. Разно.
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата, ги поздрави присутните и отвори дискусија. Немаше дискусија по
дневниот ред и истиот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор. Записникот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
2. Информација за работењето на ВП „Брегалница“ – Кочани и активности кои се преземаат за
реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2015/16.
Поради немање на писмен извештај ниту пак преставник од ВП Брегалница – Кочани претседателот предложи
оваа точка да биде одложена за наредна седница на Советот на општината. Предлогот беше прифатен со 7-ЗА гласа.
3. Информација во врска со изработката на урбанистичките планови за населените места Зрновци,
Мородвис и Видовиште.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Методи Николов. Тој ги информираше присутните
дека е одобрен проект за изработка на УП за трите населени места и дека економскиот оператор е фирма од Скопје.
Изготвената Планска програма за трите населени места била со погрешни координати така да било потребно
дополнително време грешките да се исправат. Во вторник ќе имало нов состанок на работната група а во петок ќе
треба да има нова седница на Совет каде ќе се разгледаат предложените опфати за трите населени места. Во
продолжение Методи ја објасни на кратко процедурата за изработка и усвојување на овие УП за населени места и
појасни дека ќе следи и јавна расправа по дадените решенија.
Информацијата се усвои со 7-ЗА гласа.
4. Информација за реализација на програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на општина Зрновци.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Методи Николов. Тој објасни дека за оваа година се
планира да се асфалтира дел од улицата над Шурди ( 150м), па се кон новата населба ( над гробиштата во Зрновци) и
да се крпат ударни дупки во општината. За збор се јави Владо Ристов кој кажа дека треба да се закрпат дупките на
улицата од фонтаната кон Циганското маало бидејќи улицата е доста оптеретена со сообраќај а е во многу лоша
состојба.
Информацијата беше усвоена со 7-ЗА гласа.
5. Разно
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Владо Ристов кој во врска со полскиот пат кај
Бабареа вада изрази сомнеж каде баш точно се наоѓа, побара да се формира комисија кој ќе излезе на лице место и ќе
одреди кој точно пат е поприоритетен да се направи, и кажа дека патот кој од Циганското маало го следи течението на
река Зрновка е многу поприоритетен да се изработи, ја има потребната ширина и поврзува повеќе правци кон полето.
Немаше понатамошна дисусија.
Седницата заврши во 13:49
Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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