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З А П И С Н И К 
 бр. 18 

 
Од одржаната 18-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.09.2018 год.  со почеток во 

13:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници . Останати присутни: Кристијан Савев и 
директорот на КЈП,,Водна кула,, Горан Кокев. 

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

1.  Усвојување на записник од 17-тата седница на советот на Општина Зрновци, 

2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на О.У,,Синиша Стоилов,, за учебната 2018/2019 
година . 

3. Предлог-Одлука за преотстапување на користење и управување на објектот Јавна општинска установа за деца –детска 
градинка ,,Бисерчиња,,с.Зрновци –Општина Зрновци  

4. Разгледување на заклучоците од Месните заедници во Општина Зрновци во врска со Пријавување на површини за 
наводнување за наводнителна сезона 2019 година. 

5. Предлог-Одлука за давање согласност на цените за вода и канализација донесени од страна на Управниот одбор на 
КЈП,,Водна кула,,Зрновци. 

6. Барање за одобрување на термини во спортската сала во Зрновци . 

7. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот на советот ги поздрави  присутните, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред.  Претседателот 
предложи три  нови точки на дневниот ред и тоа: 7-ма точка: Предлог-Одлука за давање на приоритет за проектот-Пешачка 
патека на улица ,,Илинденска,,во с.Зрновци за конкурирање на програмата на УНДП,,Унапредување на општинското 
владеење,, 8-ма точка: Предлог-Одлука за кофинансирање на Општина Зрновци за проектот ,, Пешачка патека на улица 
,,Илинденска,,во с.Зрновци за износот кој е разлика помегу вкупната вредност добиена на тендер и одобрените 26.000 евра 
од донаторот УНДП.9-та точка:. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на управниот одбор на КЈП,,Водна кула 
,,Зрновци .Дневниот ред со предложените  нови точки беше едногласно усвоен. 

1. Усвојување на записник од 17-тата седница на советот на Општина Зрновци, 
Претседателот отвори дискусија по точката.Никој не се јави за збор. Записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на О.У,,Синиша Стоилов,, за учебната 2018/2019 
година . 

За збор се јави претседателот на советот и образложи дека на советниците им се доставени работни материјали по оваа 
точка и отвори дискусија по истата . 

Бидејки никој не се јави за збор истата со 9 гласа ЗА беше усвоена . 

3. Предлог-Одлука за преотстапување на користење и управување на објектот Јавна општинска установа за деца –детска 
градинка ,,Бисерчиња,,с.Зрновци –Општина Зрновци  

Претседателот отвори дисксуија по точката. Бидејки никој не се јави за збор Предлог-Одлука за преотстапување на 
користење и управување на објектот Јавна општинска установа за деца –детска градинка ,,Бисерчиња,,с.Зрновци –Општина 
Зрновци со 9 гласа ЗА беше усвоена . 

4. Разгледување на заклучоците од Месните заедници во Општина Зрновци во врска со Пријавување на површини за 
наводнување за наводнителна сезона 2019 година. 
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Претседателот ги образложи заклучоците од месните заедници на територијата на Општина Зрновци кои ке бидат доставени 
до Водостопантво на РМ-подружница Брегалница Кочани.За збор се јави Виктор Новков и праша дали се одржани состаноци 
на месните заедници.За збор се јави Владо Ристов и кажа дека се одржани и се донесени наведените заклучоци. 
Бидејки никој повеке не се јави за збор оваа точка со 5 гласа ЗА 1 глас ПРОТИВ и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ беше усвоена . 
5. Предлог-Одлука за давање согласност на цените за вода и канализација донесени од страна на Управниот одбор на 
КЈП,,Водна кула,,Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката .За збор се јави Горан Кокев директор на КЈП,,Водна кула ,, и образложи дека У.О 
на КЈП,,Водна кула ,, на одржаниот состанок донел ценовник за услугите на КЈП,,Водна кула ,, и побара од советниците 
истиот да го усвојат.Горан Кокев исто така образложи дека во иднина по новиот закон на предлок на регулаторна комисија 
советот на Општина Зрновци ке ја одреди цената на водата .Горан Кокев исто така образложи дека КЈП,,Водна кула ,,е на 
работ на одржливо работење и образложи дека нема никаква материјална помош од основачот .Доклку вака се одвиваат 
работите прашање е до кога ке може комуналното претпријатие да дава услуги на граганите . 
Бидејки никој не се јави за збор оваа точка со 5 гласа ЗА и 4 гласа ПРОТИВ беше усвоена . 
 
6. Барање за одобрување на термини во спортската сала во Зрновци . 

За збор се јави Владо Ристов и го прочита барањето за одобрување на термин за спортската сала поднесено од Џудо клуб  
,,Гладиатор 2016,,Кочани .Владо Ристов образложи дека не е наведено во барањето за кои термини се работи и предложи на 
советниците за наредна седница на совет да се покани барателот и на советниците да им образложи конкретно за какви 
активности се работи .Бидејки никој повеке не се јави за збор предлогот на Владо Ристов со 9 гласа ЗА беше усвоен. 

7. Предлог-Одлука за давање на приоритет за проектот-Пешачка патека на улица ,,Илинденска,,во с.Зрновци за 
конкурирање на програмата на УНДП,,Унапредување на општинското владеење,, 

За збор се јави Владо Ристов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на оваа Одлука . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор предлогот на Владо Ристов со 9 гласа ЗА беше усвоен. 

8. Предлог-Одлука за кофинансирање на Општина Зрновци за проектот ,, Пешачка патека на улица ,,Илинденска,,во 
с.Зрновци за износот кој е разлика помегу вкупната вредност добиена на тендер и одобрените 26.000 евра од донаторот 
УНДП. 

За збор се јави Владо Ристов и на советниците им ја образложи потребата од донесување на оваа Одлука . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор предлогот на Владо Ристов со 9 гласа ЗА беше усвоен. 

9. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на управниот одбор на КЈП,,Водна кула ,,Зрновци 
 

За збор се јави Славчо Гиздовски и образложи дека Борче Тодоров претседател  на Управен одбор на КЈП,,Водна кула ,,не ги 
исполнува потребните услови за оваа функција и побара на негово место за член на У.О биде избран Стевчо Лазаров .За збор 
се јави Виктор Новков и предложи оваа точка биде одложена за наредна седница .Предлогот на Виктор Новков со 9 гласа ЗА 
беше усвоен . 
 
10. Разно 
За збор се јави Виктор Новков и побара информација од администрацијата за работата на комуналниот редар во Општина 
Зрновци . 

Дискусијата беше исцрпена и седницата заврши во 15.30 мин 
 
         Записничар                                                             Претседател на  Совет на  Општина Зрновци 
      Кристиан Савев                                                                                         Владо Ристов 

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

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

