ЗАПИСНИК
бр. 16
Од одржаната 16-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.07.2018 год. со почеток во
16:00 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Маја Илијева која беше оправдано
отсутна. Останати присутни: Методи Николов, и Благој Данев.

На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.
2.
3.
4.
5.

Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржувањето на Илинденските фудбалски игри Зрновци
– 2018 во висина од 42.000 мкд
Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август
Предлог – одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за
2-ри Август
Предлор – Решение за продолжено работно време на локалите и минимаркетите за време на
илинденските празници
Разно

Тек на седницата:
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Дневниот
ред беше усвоен со 8-ЗА гласа.
1. Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржувањето на Илинденските фудбалски игри Зрновци
– 2018 во висина од 42.000 мк
Претседателот ја отвори точката за дискусија и кажа дека е направена техничка грешка и дека треба да стои зиносот
44.000 мкд. Сумата е потребна за фонд за награди и надоместоци за судиите. Јохан Горгиев праша како се трошат парите од
учеството на екипите. Му одговори Славчо Гиздовски дека тие пари се наменети за трошоци за организација, хонорари и сл.
Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
2. Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август
Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека поради тоа што денот на општината е во ноември сега само
одборот од Советот и кој советник сака може на први август во 16 ч да дојдат и да положат цвеќе на мостот и пред
споменикот во паркот. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
3. Предлог – одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за
2-ри Август
Претседателот отвори дискусија по точката. Кажа дека програмата со висината на надоместокот е иста како и предходните
години. Истата беше усвоена со 8-ЗА гласа.
4. Предлог – Решение за продолжено работно време на локалите и минимаркетите за време на
илинденските празници.
Претседателот отвори дискусија по точката. Тој кажа дека и ова решение е исто како и долгогодишната пракса во
изминатите години.Првата вечер спроти празникот Илинден работното време ќе трае до 3 ч наутро а музика да има до 2ч
Втората вечер на 2-ри Август работното време да трае до 2ч а музика да има до 1ч наутро. Рeшението беше донесено со 8-ЗА
гласа.
5. Разно
По оваа точка немаше дискусија

Седницата заврши во 16:16

Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов

1

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

