З А П И С Н И К бр. 26
Од одржаната 26-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 22.01.2019 год. со почеток во
12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Маја Илијева. 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.
2.
3.
4.
5.

Усвојување на записникот од 25-тата седница.
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2019 год.
Одлука за намалување на крајбрежниот појас на 3 метри на река Зрновка, Морошка и Видовишка ( во
врска со изготвувањето на УПС за споменатите населени места)
Разно

Тек на седницата:
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Тој спомна дека
имало допис од Агенцијата за храна и дека има предлог за две нови точки од дневниот ред:
- Одлука за определување на локација за закопување на умрени животни
- Одлука за ангажирање на тешка механизација и техничка опрема во случај на појава на болеста Африканска
чума кај свињите
Дневниот ред заедно со новопредложените точки беше ставен на гласање и изгласан со 8-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од 25-тата седница.
Претседателот отвори дисксуија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 8-ЗА гласа.
2.

Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год.

Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека се појавила потреба од
оваа одлука ( настаната грешка во буџетот при мутација на бројки) бидејќи веќе во месец февруари треба да се плаќа камата
на заемот што го има подигнато општината па таа појасни од која ставка во која ќе биде вметната сумата за камата. Одлуката
беше донесена со 8-ЗА гласа.
3.

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2019 год.

Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека Владата на РМ има
донесена одлука за висината на бодот на државните службеници која треба да биде усогласена со нашиот буџет и затоа
треба и одлука на Советот. Беше прашано дали со оваа одлука и се „пеглаат“ измените на одбитците за ПИОМ? Му беше
одговорено потврдно. Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
4.

Одлука за намалување на крајбрежниот појас на 3 метри на река Зрновка, Морошка и Видовишка ( во
врска со изготвувањето на УПС за споменатите населени места).
Претседателот кажа дека поради недостиг на документи кои требало да пристигнат оваа точка се одложува.
5. Одлука за определување на локација за закопување на мртви животни.
Претседателот отвори дискусија по точката. Благој Данев го прочита дописот од Владата на Р.М. во која како
заклучок на истата се бара од општините да ги донесат двете одлуки кои се споменати во точките кои следат на дневниот
ред. Претседателот предложи како локација да биде избрана М.В. Дупката ( поранешна дупка за вар) на излезот од
с.Видовиште.
Здравко Иванов предложи локацијата да биде во М.В.„Трнавица“ на левата страна од патот Видовиште – Теранци.
После гласањето со 8-гласа ЗА беше избрана локацијата „Трнавица“ – Видовиште

1

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

6.

Одлука за ангажирање на тешка механизација и друга техничка опрема при појава на болеста
Африканска чума.

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дисксуија и одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
7.

Разно

Претседателот отвори дискусија по точката. Јохан Горгиев праша околу присуство на директорот на градинката и
давање на извештај за работа. Му беше одговорено дека сеуште не е дефинирано дали тоа да биде во септември или
почетокот на календарската година. Градоначалникот кажа дека црквата во с.Зрновци планира да поставува плочки па ако
сакаат советниците можат да донесат одлука за спонзорство во висина од 30.000 мкд. Одлуката беше донесена со 7-ЗА гласа
и 1 воздржан. Виктор Ангелов праша дали може да биде изграден т.н пат на рибите бидејќи со поставувањето на каскадите
на Зрновка веќе рибите неможат да се движат нагоре. Градоначалникот кажа дека треба да се размисли за ова и да се
изградат.
Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 13:22.

Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов
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