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З А П И С Н И К 
 бр. 04 

 
Од одржаната 4-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 20.11.2017 

год.  со почеток во 10:00 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9 
советници: Виктор Ангелов, Владо Ристов, Маја Илијева, Јохан Ѓоргиев, Виктор Новков, Душко Георгиев, 
Славчо Гиздовски, Здравко Иванов и Дивна Веселинова. Останати присутни: Кристијан Савев и Благој 
Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
1. Усвојување на записникот од последната седница 
2. Одлука за формирање на Управен одбор (Решение за именување на членови во Управниот 

одбор предложени од оснивачот) на детската градинка „Бисерчиња“ - Зрновци 
3. Разно 

 
ТЕК НА СЕДНИЦАТА 
Претседателот на Совет ја отвори седницата, ги поздрави присутните и отвори дискусија по 

дневниот ред.  
За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара измена на формулацијата на втората точка со нов 

наслов: Одлука за формирање на Управен одбор (Решение за именување на членови во Управниот 
одбор предложени од оснивачот и членови на Советот) на детската градинка „Бисерчиња“ – Зрновци. 

По овој предлог имаше дускусија околу тоа дали формулацијата да си остане како што е 
предложена бидејќи под оснивач  се подразбира општина Зрновци, односно,Градоначалникот и 
Советот на општината или треба да се додаде дека предлози можат да дадат и советниците бидејќи на 
предходната седница тоа не им било дозволено. Кристијан Савев прочита дел од одредбите кои се 
однесуваат на надлежностите на Градоначалникот и на Советот а кои се во Законот за локална 
самоуправа. 

Претседателот поради недоставениот записник од предходната седница предложи оваа точка да 
биде одложена за наредната седница. Дневниот ред со предложените измени беше ставен на гласање 
и изгласан со 5-ЗА гласа и 4 гласови против. 

2. Одлука за формирање на Управен одбор (Решение за именување на членови во 
Управниот одбор предложени од оснивачот) на детската градинка „Бисерчиња“ – Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката и побара предлози за членови на УО. 
За збор се јави Здравко Иванов кој ги предложи: Борчо Коцев, Кети Николова и Зоран Ѓоргиев. 
За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој ги предложи: Гоце Нацев, Кети Николова и Зоран Ѓоргиев. 
За збор се јави Душко Георгиев кој ги предложи: Борчо Коцев, Гоце Нацев и Зоран Ѓоргиев 
За збор се јави Славчо Гиздовски кој ги предложи: Борчо Коцев, Зоран Ѓоргиев и Александра 

Кокева 
За збор се јави и Владо Ристов кој ги предложи: Кети Николова, Емилија Цветкова и Зоран 

Ѓоргиев. Бидејќи немаше други предлози се прејде на гласање. 
За предлогот на Здравко Иванов гласаа 4 советници ЗА а против беа 5 советника. 
За предлогот на Јохан Ѓоргиев гласаа 5 советника ЗА а против беа 4 советника. 
Со ова за Членови во УО на детската градинка „Бисерчиња“- Зрновци беа избрани лицата: 
Гоце Нацев, Кети Николова и Зоран Ѓоргиев. 

За збор се јави Душко Горгиев кој се обрати на советниците од СДСМ зошто не го почитуваат предлогот 
на градоначалникот бидејќи тој бил заслужен за изградбата на градинката за која тие не верувале дека 
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ќе биде изградена. Му беше одговорено од страна на Јохан Ѓоргиев дека и тие како советници се 
избрани од народот и имаат еднакво право да предлагаат. 

 
3.Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката и ги информираше советниците дека до Советот има 

барање за финансиска помош од лицето Благица Софрониева од Зрновци чиј сопруг се има повредено 
во несреќа. Јохан Ѓоргиев праша каква пракса имало во поранешниот Совет по однос на ваквите 
барања? Му беше одговорено од страна на председавачот дека порано било пракса да му се даде 
мандат на градоначалникот да додели средства доколку има во буџетот. За збор се јави Душко Георгиев 
кој предложи да се додели парична помош во висина од 3000 ден. Дивна Веселинова го подржа овој 
предлог. На крајот со гласање овој предлог беше подржан едногласно. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара објаснување во врска со потребните документи кои 
требало да се поднесат до комисијата за антикорупција: Анкетен лист, изјава за немаше конфликт на 
интерес и изјава за откажување од банкарска тајна. Од страна на Кристијан Савев беше кажано дека 
овие обрасци ќе се симнат од страната и достават до советниците за пополнување. 

За збор се јави Виктор Новков кој предложи да се формира посебен паричен фонд кој би се 
оформил со дел од парите кои би се одвојувале од хонорарот на советниците на месечна основа а би се 
користел за социјални и хуманитарни потреби. Тој кажа дека на некоја од наредните седници би се 
одредила и конкретната сума. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој праша зошто касно биле донесени материјалите за седницата? 
Кристијан Савев му одговори дека по емаил се испратени на време а во хартиена форма пред 

некој ден. Тој праша дали советниците сакаат материјалите да им бидат испраќани само електронски? 
Му беше одговорено дека советниците немаат сите принтери и дека сакаат материјали и во 

печатена форма. 
Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 10.45 мин 

 
 
 

 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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