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З А П И С Н И К  бр. 37 

 
Од одржаната 37-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.09.2019 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Дивна Веселинова, Маја Илијева и 
Славчо Гиздовски. Останати присутни:Методи Николов, Александра Коцева, Градоначалникот Блаже Станков, Горан Кокев и 
Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

1. Усвојување на записникот од 36-тата  седница. 
2. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период 

септември 2018 – август 2019 година, 
3. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 

година, 
4. Разно 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Јохан Горгиев предложи нова точка на 

дневен ред: Предлог решение за прекопот на патот на улица Партизанска во с.Зрновци. Претседателот го даде предлогот на 
гласање и за него гласаа 6-ЗА советници. Предлог дневниот ред со новата точка беше ставен на гласање и усвоен со 6-ЗА 
гласа. 

1. Усвојување на записникот од 36-тата  седница. 
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 6-ЗА гласа. 

2. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период 
септември 2018 – август 2019 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на ВД директорката Александра Коцева. Таа накратко го 
појасни извештајот и кажа дека не можела да присуствува на преходната седница поради здравствени причини. Извештајот 
беше усвоен со 6-ЗА гласа. 

3. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 
година, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Александра Коцева ја појасни програмата.Немаше дискусија и 
програмата беше усвоена со 6-ЗА гласа. 

4. Предлог решение за прекопот на патот на улица Партизанска во с.Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Јохан Горгиев. Тој кажа дека проблемот е од лани откако 

по прекопот на патот почнало интензивно да тече вода земјата била однесена и сега прекопот преставува опасност за 
безбедноста на сообраќајот. Тој кажа и дека пред некој ден биле инспектори на терен му звониле на тел и му рекле дека тој 
треба да го санира проблемот. Тој кажа дека тоа не е негова работа дека тој има уредно платено комуналии за новата куќа. 
Градоначалникот му реплицираше дека е запознает со проблемот дека неодамна бил саниран прекопот но сега најверојатно 
пак е оштетен. Тој кажа дека плаќањето на комуналии не значи дека автоматски и водовод и канализација е приклучено туку 
општината кога има можност треба да ги доведе главните линии. Тој кажа дека тоа сега и не е толку важно туку како брзо и 
трајно да се реши проблемот. Беше договорено да се постават бетонски цевки Ф-200 да се исече асфалтот и потоа да се 
бетонира и трајно да се реши проблемот. 

5. Разно 

Јохан Горгиев го спомна проблемот со кучињата скитници. Градоначалникот кажа дека општината има распишано 
тендер но цената за третман на кучињата е висока. Доколку советниците донесат одлука ќе биде повикан и избраниот 
економски оператор 

Седницата заврши во 13:30 
 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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