ЗАПИСНИК
бр. 11

Од одржаната 11-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 26.03.2018
год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9
советници. Останати присутни: Градоначалникот Блаже Станков, Кристијан Савев, 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 10-тата седница.
2. Одлука за измена на распоредот на средствата од Буџетот на општина Зрновци за 2018
год.
3. Давање на согласност општина Зрновци да конкурира на Вториот повик за предлог
проекти на програмата Интерег- ИПП Бугарија Македонија ( Прекугранична соработка)
со проектот Заштитен зелен регион, заедно со општина Бобошево и Басеновата
дирекција Западнобеломорски регион од Р.Бугарија по приоритетна оска Животна
средина,
4. Давање на согласност општина Зрновци да конкурира на Вториот повик за предлог
проекти на Програмата Интерег – ИПП Бугарија Македонија ( Прекугранична соработка)
по приоритетна оска Туризам ( Проектот и името на општината ќе бидат прецизирани
после завршените консултации)
5. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Актот за основање на Јавна
општинска установа за деца –Детска градинка „Бисерчиња“ во општина Зрновци
6. Разно
Тек на седницата:
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот
ред. Претседателот предложи нови точки на дневниот ред и тоа по следниот нов распоред:
5-тата точка да биде 2-ра поради тоа што Градоначалникот треба да оди на службен пат
2-рата да биде 5 точка
6-та точка: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој
на источен плански регион за 2017 год донесена од страна на Советот за развој на Источен плански
регион
7-ма точка: Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за
развој на Источен плански регион 2015 – 2019 за 2017 год. донесена од страна на Советот за развој на
Источен плански регион.
8-ма точка: Разно
Вака дополнетиот предлог дневен ред беше ставен на гласање. За него со ЗА се изјаснија 9
советника.. Дневниот ред беше усвоен.
1. Усвојување на записникот од 10-тата седница.
Претседателот отвори дискусија по записникот. За збор се јави Виктор Новков кој искажа
забелешка дека во записникот стоело дека Кристијан Савев ја прочитал поранешната одлука на Советот
во 5-тата точка а тоа било сторено на крајот во 8-тата или 9-тата точка. Записникот, со дадената
забелешка беше усвоен со 9-ЗА гласа.
2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Актот за основање на Јавна
општинска установа за деца –Детска градинка „Бисерчиња“ во општина Зрновци.
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Претседателот ја отвори точката за дисксуија и даде збор на Градоначалникот. Тој појасни дека на
минатата седница Советот донел утврдување на одлуката за акт на основање но поради фактот што
назначеното лице за ВД не ги исполнувало условите од 5 год работен стаж се наметнува потребата од
нова одлука. Тој се консултирал за лице од општината кое ќе ги исполнува зададените услови и
предложи до Советот донесување на одлука за лицето Верица Савева. Тој во продолжение кажа дека се
барало од Министерството за труд и социјална политика и од самите родители детската градинка да се
отвори што е можно побрзо. Тој кажа дека верува дека после завршувањето на сите процедури истата
ќе биде отворена средината на месец април кога воедно и ќе заврши грејната сезона. Душко Георгиев
праша на што е предвидено да се грее градинката и дали има набавено нафта. Му беше одговорено
дека во градинката има поставено греење на нафта но не е извршена набавка на нафта. Тој кажа дека се
планира набавка на клими и завеси а во периодот што следи ќе се види потребата и за други набавки.
Истотака тој кажа дека огласите за дел од вработените ќе бидат спроведувани онака како што ќе расте
бројот на запишаните деца. После исцрпената дискусија Одлуката се усвои со 8-ЗА гласа и 1 воздржан.
Градоначалникот се заблагодари на подршката на Советот и побара во иднина заедничка соработка за
иднината на општината. Поради фактот што тој мораше да замине на пат накратко ги појасни 3-тата и 4тата точка дека има распишано оглас за Програмата прекугранична соработка и дека општина Зрновци
сака да аплицира со два проекта едниот е проектот за земјените вади ( Морошка и Виничка каде плус ќе
бидат изградени 5 каскади на Зрновка) ( партнери на овој проект ќе бидат општина Бобошево и
Басенова дирекција од Благоевград по оска животна средина а по оската Туризам во тек се
консултации со консултанти и општини а општината планира да настапи со проектот Етно парк 2-ра
фаза.
3. Давање на согласност општина Зрновци да конкурира на Вториот повик за предлог
проекти на програмата Интерег- ИПП Бугарија Македонија (Прекугранична соработка)
со проектот Заштитен зелен регион, заедно со општина Бобошево и Басеновата
дирекција Западнобеломорски регион од Р.Бугарија по приоритетна оска Животна
средина,
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и одлуката беше донесена со 9-ЗА
гласа.
4. Давање на согласност општина Зрновци да конкурира на Вториот повик за предлог
проекти на Програмата Интерег – ИПП Бугарија Македонија ( Прекугранична соработка)
по приоритетна оска Туризам ( Проектот и името на општината ќе бидат прецизирани
после завршените консултации)
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и Одлуката беше донесена со 9-ЗА
гласа.
5. Одлука за измена на распоредот на средствата од Буџетот на општина Зрновци за 2018
год.
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Ленче Илиова која појасни пред
советниците дека во предходната Одлука за распоредот на средствата од Буџетот биле предвидени
средства од 220,000 мкд за ново вработување. Подоцна Градоначалникот одлучил ова вработување да
оди како времено преку агенцијата па затоа било потребно префрлање на овие средства во ставка
времени вработувања. Таа појасни дека станува збор за хонорарот за комуналниот редар. Одлуката
беше донесена со 8-За и 1 против.
6. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на
источен плански регион за 2017 год. донесена од страна на Советот за развој на Источен
плански регион
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и одлуката се донесе со 9-ЗА
гласа.
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7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој
на Источен плански регион 2015 – 2019 за 2017 год. донесена од страна на Советот за
развој на Источен плански регион.
Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и одлуката се донесе со 9-ЗА
гласа.
8. Разно
За збор се јави Виктор Новков кој побара од Градоначалникот на писмено да одговори која била
цената на набавените ќунци од привремениот мост на Брегалница и дали се истите сега продадени или
каде се наоѓаат.
По исцрпената дискусија седницата заврши во 13.00 мин
Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов
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