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З А П И С Н И К 
 бр. 12 

 
Од одржаната 12-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 25.04.2018 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници 
osven Маја Илиева која најавила оправдано отсуство. Останати присутни: 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 11-тата седница. 
2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за внатрешна 

систематизација на работните места на јавната општинска установа детска градинка 
Бисерчиња, с.Зрновци во општина Зрновци 

3. Предлог – Одлука за давање на согласност на правилникот за систематизација на 
работните места на ЈОУДГ Бисерчиња, с.Зрновци, општина Зрновци, 

4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУДГ 
Бисерчиња, с.Зрновци општина Зрновци за 2018 година, 

5. Информација за реализација на планот со кој се предвидува пролеттната сеидба и 
разгледување на проблемите со кои се соочуваат земјоделците, 

6. Разно 
Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот 

ред.  Претседателот предложи нова точка на дневниот ред и тоа по следниот нов распоред: 
6-та точка: Одлука за давање на подршка и согласност општина Зрновци да конкурира на 

програмата Јавни работи со активност Чистење на локалните патишта во општина Зрновци. 
Вака дополнетиот предлог дневен ред беше ставен на гласање. За него со ЗА се изјаснија 8 

советника. Дневниот ред беше усвоен. 
1. Усвојување на записникот од 11-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор и записникот беше усвоен 
со 8-ЗА гласа. 

2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за внатрешна 
систематизација на работните места на јавната општинска установа детска градинка 
Бисерчиња, с.Зрновци во општина Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор и Одлуката беше донесена со 
8-ЗА гласа. 

3. Предлог – Одлука за давање на согласност на правилникот за систематизација на 
работните места на ЈОУДГ Бисерчиња, с.Зрновци, општина Зрновци, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор и одлуката беше донесена со 
8-ЗА гласа. 

4. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУДГ 
Бисерчиња, с.Зрновци општина Зрновци за 2018 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката . За збор се јави Виктор Новков кој праша околу 
планот за вработување. Му одговори Ленче Илиова која кажа дека планот е точно одобрен од 
Министерството за финансии а додека систематизацијата е рамка. Јохан Горгиев праша за пом. 
Соработник книговодител. Му беше одговорено дека сега засега на почетокот почетните обврски ги 
извршува општинската администрација а понатаму, после ставањето во функција самата градинка ке си 
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ги решава административните работи, дали со вработување нови лица или со најмување преку 
хонорарни работи и сл. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 

5. Информација за реализација на планот со кој се предвидува пролеттната сеидба и 
разгледување на проблемите со кои се соочуваат земјоделците, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Душко Горгиев кажа дека големата вада од Бабареа 
вада не е ископана а се разви дискусија дека дел од вадите се ископани и дека било дадено ветување 
дека сите вади ќе бидат ископани. Немаше преставници од АД Водостопанство на РМ. 

6. Одлука за давање на подршка и согласност општина Зрновци да конкурира на 
програмата Јавни работи со активност Чистење на локалните патишта во општина 
Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Благој Данев кој појасни дека од 
страна на Владата на РМ преку Агенцијата за вработување има објавено повик на кој општините може 
да аплицираат за т.н Јавни работи. Тој појасни дека во разговор со Градоначалникот општината сака да 
конкурира со ангажман на 10 лица во траење од 22 раб дена со активност чистење на локалните 
патишта во општината. Би биле ангажирани лица невработени од општина Зрновци со ниски 
квалификации. Одлуката за подршка и согласност беше донесена со 8-ЗА гласа. 

7. Разно 
Претседателот ја отвори точката за дискусија и кажа дека има пристигнато барање од  Миќи 

Горгиев сосптвеник на пицеријата Кај мицката кој бара дозвола за поставување на летна тераса како 
што имаат поставено локалите Аминта и Рио. Претседателот кажа дека тогаш кога се градел кејот на 
реката Зрновка бил информиран и прашан и сопственикот на објектот пицерија но тој тогаш тој одбил и 
не сакал да инвестира. Претседателот кажа дека давањето на дозвола за летна тераса не е во 
надлежност на Советот и дека заинтересираниот треба службено да се обрати до соодветните 
институции. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека видел најава за фолклорен настан – концерт кој 
ќе се одржи во с.Зрновци и праша дали има некакви подготовки или подршка. 
Во 13.13 пристигна Градоначалникот кој во врска со поранешното совењтничко прашање за ќунците во 
реката Брегалница појасни дека биле вкупно 68 на број. 12 биле дадени во Видовиште а 12 стојат.  
Другите биле дадени на Водостопанство и Македонија пат. Дел од нив биле инсталирани на патот кај 
нивите на БМФ. Тој инаку спомна дека тие не биле набавени и сопственост на општината и тој ниту ги 
купил ниту ги продал. Тие биле набавени заедно со правењето на мостот. 
Немаше понатамошни дискусии и  седницата заврши во 13.30 мин 

 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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