
З А П И С Н И К 

ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за локална самоуправа (" Службен весник на РМ ", број 
5/02 ) и член 3 став 1 од Деловодникот за работа на Советот на Општина Зрновци ("Службен 
гласник на Општина Зрновци", број 5/05) се одржа првата конститутивна седница на Советот 
на Општина Зрновци на ден 01.11.2021 година во 12:30 часот во просториите на Општина 
Зрновци. 

Збор зема Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов 
кој посака на Градоначалникот и Советот добредојде и им честиташе за изборот што граѓаните 
го направиле и посака плодна работа се во интрес на граѓаните на Општина Зрновци. 

Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов го прочита 
дневниот ред на конститутивната седница на Советот на Општина Зрновци. 

За збор не се јави никој дневниот ред се стави на гласање. 

За дневниот ред гласаа 9 советници ЗА. 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Избор на Верификациона комисија; 
2. Извештај на Верификационата комисија; 
3. Полагање и потпишување на свечена изјава на членовите на Советот; 
4. Избор на Претседател на Советот на Општина Зрновци; 
5. Предлог-Решение за формирање и именување на Комисија за мандатни 

прашања,избори и именувања; 

Т Е К   Н А   С Е Д Н И Ц А 

1. Избор на Верификациона комисија; 
Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов за 
состав на верификационата комисија го предложи следниот состав: 
Виктор Анаќиев 
Љубица Цветкова 
Љупчо Стојов 
За збор не се јави никој. 
Гласаа 9 советници ЗА по што предлогот беше усвоен. 
За претседател на верификационата комисија го предложија Виктор Анаќиев каде 
никој не се јави за збор. 
Гласаа 9 советници ЗА и предлогот беше усвоен. 

2. Извештај на Верификационата комисија; 
Верификационата комисија  се повлече и помина на разгледување на уверенијата на 
советниците при Советот на Општина Зрновци. 
Претседателот на верификационата комисија Виктор Анаќиев и комисијата откако ги 
разгледаа уверенијата на советниците и констатираа дека е се во ред,освен кај 
Драганчо Трајчев има техничка грешка во името ќе достават извештај до изборната 
комисија истото уверение да биде корегирано,други проблеми немаше. 
За збор не се јави никој по што точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА и извештајот на верификационата комисија беше усвоен. 

3. Полагање и потпишување на свечена изјава на членовите на Советот. 
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Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов ги 
замоли сите советници да станат и сите заедно да ја кажат свечената заклетва . 
Откако се заврши тој чин се премина на потпишување на изјавите од страна на 
советниците. 

4. Избор на Претседател на Советот на Општина Зрновци; 
Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов 
побара од советниците дали има некој предлог за претседател на Советот  на Општина 
Зрновци . 
Љупчо Стојов зема збор и го предложи Виктор Анаќиев за претседател на Советот на 
Општина Зрновци. 
Бидејќи не се јави друг со предлог точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА предлогот и избор на претседател на Совет на Општина Зрновци 
да биде Виктор Анаќиев. 
Претседателот на претходниот состав на Советот на Општина Зрновци Владо Ристов 
констатираше дека Виктор Анаќиев е избран за нов  Председател на Советот на 
Општина Зрновци. 

5. Предлог-Решение за формирање и именување на Комисија за мандатни 
прашања,избори и именувања 
По преземањето на функцијата Председател на Совет на Општина Зрновци Виктор 
Анаќиев ја презема седницата по дневниот ред. 
По петтата точка претседателот праша за збор дали има некој.Бидејќи никој не се јави 
зема збор Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анаќиев и кажа дека 
оваа комисија треба да брои минимум 5 члена од Советот на Општина Зрновци и даде 
предлог за Виктор Новков,Виктор Анаќиев,Љубица Цветкова,Љупчо Стојов и Емилија 
Коцева. 
Никој не се јави за збор и точката се стави на гласање. 
Гласаа 9 советници ЗА по што  предлог-решението беше усвоено едногласно. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и им се заблагодари  за присуството на 
советниците и им го честиташе изборот за Советник во Општина Зрновци и побара  
како што граѓаните им  ја довериле довербата така да работат неуморно и во следните 
четири години за да ја оправдаат довербата што им е дадена. 
Градоначалникот Борчо Коцев даде предлог ако може сега да се одржи и првата 
редовна седница на Советот на Општина Зрновци бидејѓи веѓе има изготвено и дневен 
ред. 
Советот на Општина Зрновци се согласи на предлогот и по кратка пауза се премина на 
првата редовна седница при Советот на Општина Зрновци. 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
Симона Коцева                                                                       Виктор Анаќиев 

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

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

