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З А П И С Н И К  бр. 29 

 
Од одржаната 29-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 23.04.2019 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со 8  советници, Маја Илиева е оправдано отсутна. 
Останати присутни:Градоначалникот Блаже Станков, Ленче Илиова,Методи Николов и Горка Мицова. 

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

 
1. Усвојување на записникот од 28-тата седница. 
2. Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год. 
3. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот 

плански регион за 2018 год. со финансиски извештај донесена од ИПР 
4. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на програмата за развој на ИПР за 

2018/19 год донесена од страна на ИПР 
5. Предлог одлука за отпочнување на процена на загрозеност од сите ризици и опасности на подрачјето на 

општина Зрновци 
6. Разно 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Немаше дискусија и предлог дневниот ред 

беше даден на усвојување. Истиот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
1. Усвојување на записникот од 28-тата седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за збор и записникот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
2. Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Образложение даде Ленче Илиова. Одлуката беше донесена со 8-ЗА 
гласа. 

3. Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на 
Источниот плански регион за 2018 год. со финансиски извештај донесена од ИПР. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Образложение даде Методи Николов. Немаше понатамошна дискусија 
и извештајот беше усвоен со 7-ЗА и 1 против. 

4. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на програмата за развој на 
ИПР за 2018/19 год донесена од страна на ИПР. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Образложение даде Методи Николов. Немаше дискусија и извештајот 
беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

5. Предлог одлука за отпочнување на процена на загрозеност од сите ризици и опасности на 
подрачјето на општина Зрновци 

Преседателот отвори дискусија по точката. Образложение даде Методи Николов. Одлуката се усвои со 8-ЗА гласа. 
6. Разно 

Претседателот отвори дискусија по точката. Тој го прочита барањето до Советот од Киро Герасимов за спонзорство 
за издавање на книга од 3,000 ден. Појаснување на барањето за спонзорство даде Градоначалникот Блаже Станков. 
Одлуката за спонзорство беше донесена со 7-ЗА гласа и 1 против. 

Претседателот прочита и ново барање од Методи Стојановски од Зрновци за изградба на поило за добиток. Јохан 
Георгиев се јави за збор и праша од каде доаѓа таа вода и дали местото е соодветно за собирање на 
добитокот.Претседателот кажа дека нема да смета поилото бидејќи таму и порано се собирал добитокот. Одлуката за 
набавка на материјали за поилото се донесе со 6-ЗА и 2-ца воздржани. 

Претседателот ги информира советниците дека има поплаки од граѓаните на сметка на сточарите ( козарите) во 
Зрновци. По кратка дискусија советниците се договорија на наредната седница да се свикаат козарите и да им се укаже за 
штетите кои што ги прават. 
Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 13:30. 
 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Горка Мицова                                                                                                              Владо Ристов 
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