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З А П И С Н И К  бр. 54 
 

Од одржаната 54-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 07.09.2020 год.  со почеток 
во 12:30 ч, во салата за состаноци во Зрновци. Седницата започна со сите советници Маја  Илиева. Останати 
присутни:, Методи Николов, Кире Горгиев и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 53-тата седница, 
2. Барање за настава  со физичко присуство ( за учениците од 4-то до 9-то одделение и за 

учениците во подрачното училиште со една комбинирана паралелка од 1-во до 5-то одделение) 
3. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот отвори дискусија по дневниот ред. Немаше дисксуија и дневниот ред беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од 53-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. За збор се јави Тоше Андонов кој забележа дека во 

записникот за точката 7. Пишувало дека одлуката била донесена со 7 гласа ЗА и 1 воздржан а требало 7-ЗА и 1 
против. Исто така тој забележа и дека во 8-мата точка гласело дека одлуката била донесена со 7 ЗА и 2 воздржани 
а требало 2 против. Советниците гласаа за прифаќање на овие измени и записникот со измените беше изгласан 
со 8-ЗА. 

2. Барање за настава  со физичко присуство ( за учениците од 4-то до 9-то одделение и за 
учениците во подрачното училиште со една комбинирана паралелка од 1-во до 5-то одделение) 

Претседателот отвори дискусија по точката.Славчо Гиздовски праша кој од советниците бил на седница на 
совет на родители. Претседателот кажа дека има материјали и копии од одлука на УО и Совет на родители и дека 
тие се позитивно по однос на физичкото присуство на настава.Тоше Андонов забележа зошто директорот или 
друг преставник од училиштето не е присутен на состанокот. Му беше одговорено дека на минатата седница 
беше добро елаборирано но сепак беше повикан директорот телефонски да дојде на состанокот. Виктор Новков 
праша зошто не биле носени изјавите од страна на служителите по домовите како што било и речено порано. 
Кире Горгиев пристигна на состанокот и појасни дека точно дека така било речено но се одлучило преку јавен 
повик да се повикаат родителите да дојдат а тие кои не мозат ке им се носат по домовите. Славчо се јави за збор 
и кажа дека можеби со ова што се бара одлука од УО и Совет на родители Владата сака да ја избегне 
одговорноста за состојбата со ковид. На крај одлуката беше донесена со 7-ЗА и 1 воздржан. 

3. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Јохан Горгиев кој кажа дека има многу 

поплаки од граѓаните за смрдеа од арско ѓубре околу Рио, кај семкарата и сл. Тој кажа дека општината има 
потреба од комунален инспектор конечно да се решат овие проблеми. Методи Николов реплицираше дека не е 
само општина Зрновци која кубури со стручни кадри и дека тоа е проблем со сите општини.Јохан праша и што 
стана со средствата кои требаше да се донираат на Ристе Ристов. Методи Николов праша за трансакциона сметка 
на лицето. Здравко  Иванов кажа дека патниот правец Зрновци – Видовиште е ураснат во грмушки и растенија и 
дека е потребно кастрење.Треба да се извести Македонија пат. 

Состанокот заврши во 13:19 
  
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 

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

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

