ЗАПИСНИК
бр. 07

Од одржаната 7-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 05.01.2018
год. со почеток во 12:00 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9
советници. Останати присутни: Кристијан Савев и Китан Станоев.
На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записникот од 6-тата седница.
2. Извештај за работата на Месна заедница Зрновци, Мородвис и Видовиште,
3. Информација за користење на деловен простор во Етно куќа Мородвис и Дом на
културата во с.Видовиште
4. Одлука за утврдување на висината на надоместок на советници во 2018 год.
5. Разгледување на проблемот со излевање на водата од каналот за наводнување на
Винички пат
6. Разно
Тек на седницата:
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот
ред. Немаше дискусија по истиот и Дневниот ред се усвои со 9-ЗА гласови.
1. Усвојување на записникот од 6-тата седница.
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор. Записникот се усвои со 9ЗА гласа.
2. Извештај за работата на Месна заедница Зрновци, Мородвис и Видовиште
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Китан Станоев претседател на МЗ
Видовиште кој накратко ги образложи активностите на МЗ.Тој кажа дека селаните не се активни и дека
на состаноците нема големо присуство. За збор се јави Виктор Ангелов кој предложи комисијата за МЗ
при советот да одржи состанок со сите претседатели на трите месни заедници во рок од 1 месец, а
бидејќи не присуствуваат претседателите на МЗ Зрновци и МЗ Мородвис истата точка да се стави за
наредна седница на совет.
3. Информација за користење на деловен простор во Етно куќа Мородвис и Дом на
културата во с.Видовиште.
Записничарот Благој Данев и Градоначалникот пристигнаа на седницата.(12:30)
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека на
предходната точка претседателот на МЗ Видовиште рекол дека населението не е активно и дека нема
присутност на седниците а било кажано од страна на Градоначалникот дека деловниот простор во
Видовиште бил даден на барање на МЗ. За збор се јави Душко Горгиев кој кажа дека било излезено во
пресрет на барањето на граѓаните и дека нема ништо лошо во тоа. Китан Станоев кажа дека тоа е точно
и дека сопственикот Душко и нема баш многу промет и можеби ако му се побара кирија ќе ја затвори
продавницата. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека тие немаат барање да му се стави кирија на
сопственикот туку само прашале зошто нема договор за издавањето на деловниот простор. Истото го
повтори и Маја Илијева кажувајќи дека и тие се за задоволување на овие потреби на граѓаните да имаат
продавница во селото. За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека е изненаден од сегашниот состав
на советот кој бара записници и договори кои биле во надлежност на предходниот совет. Тоа не е во
нивна ингеренција и доколку се интересира советот може да добие увид при разгледувањето на
кварталните извештаи за спроведувањето на Буџетот. Тој спомна и дека не е во ред да му се бара
уплатница за уплатените средства од страна на општината за котизацијата за ФК Зрновка. Тој побара
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конструктивност и поголема соработка од советот за решавање на бројните посериозни проблеми кои
стојат пред општинската администрација и советот. Тој спомна дека е точно дека барањето за отворање
на продавницата дошло од страна на МЗ а за тоа имало и одлука на Советот во чии ингеренции е
просторот во с.Видовиште. Точно е дека за просторот во Мородвис има договор и дека има уплати од
споменатото лице Мирко а за просторот во Видовиште нема потпишано договор бидејќи и не е сигурен
каков би бил тој договор без надокнада и дали воопшто може таков да биде составен. Тој побара од
сегашниот состав на советот да расправа и одлучи по ова прашање. Доколку советниците одлучат за
некаква кирија тој ќе ја почитува таквата одлука. Тој повтори дека се е направено во интерес на
граѓаните на с. Видовиште и според одлуката на Советот. Во врска со неактивноста и неприсутноста на
селаните од Видовиште на седниците на МЗ тој кажа дека секогаш кога имало потреба за седница
имало од 10-15 лица и дека тоа можеби е и максимумот кој може да се очекува. После исцрпната
дискусија претседателот зема збор и кажа дека е за конструктивност при работата на советот и дека
советниците добиле доволни информации по однос на точката.
4. Одлука за утврдување на висината на надоместок на советници во 2018 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Ангелов кој кажа дека тој на
минатата седница предложил советот да има седница и во јануари но истата да не биде платена.
Претседателот рече дека тоа е точно но сега се разговара за висината на хонорарот за советниците по
седница и побара предлози. За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека стои на ставот дека во
рамки на буџетот на Советот (кој е само рамка а не веќе обезбедени готови пари) може да има
зголемување на хонорарот за 5%.
За збор се јави Здравко Иванов кој предложи висината на хонорарот на советниците да биде 2000 мкд.
За збор се јави Виктор Новков кој предложи покачување на хонорарот на советниците за 5% на
сегашната сума.
За првиот предлог на Здравко гласаа 2 –ЗА, 1 –против и 6 воздржани
За вториот предлог на Новков гласаа 5-ЗА, 1 – против и 3- воздржани. Овој предлог беше прифатен од
советот.
5. Разгледување на проблемот со излевање на водата од каналот за наводнување на
Винички пат
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека
всушност водата тече од земјената вада која се разлева по патот и создава сериозни проблеми на
сообраќајот. Тој предложи на писмено да се извести АД Водостопанство на РМ да дојдат и да го
санираат проблемот. Истотака предложи да се извести и Македонија пат бидејќи патниот правец е во
нивна надлежност. За збор се јави Душко Горгиев кој кажа дека од страна на земјоделците имало
барање за организирање на состанок со преставник од АД Водостопанство поради проблемите со
фактурите за заплата на воден надомест. Овие заклучоци беа едногласно донесени.
6. Разно
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Маја Илијева кој праша кога УП што
се изработуваат за населените места ќе бидат активни? Градоначалникот појасни дека постапката се
наоѓа во финална фаза, дека има одредени забелешки кои се испратени до изработувачот на плановите
и дека мошне скоро плановите ќе бидат и официјално усвоени. Маја Илијева кажа и дека имало
извесни поплаки за водата од водоводот во Мородвис во долно маало. Градоначалникот кажа дека има
извесни проблеми но дека истите се во горниот дел од селото бидејќи има прекумерна потрошувачка
на вода но дека во долниот дел не би требало да има проблеми. Тој спомна дека имало одредени
проблеми со едеб вентил кој бил неовластено пуштан и сопиран.
По исцрпената дискусија седницата заврши во 13.53 мин
Записничар
Претседател на Совет на општина Зрновци
Благој Данев
Владо Ристов
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