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З А П И С Н И К  бр. 36 

 
Од одржаната 36-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 13.09.2019 год.  со почеток во 

15:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Виктор Ангелов и Јохан Ѓоргиев. 
Останати присутни:Методи Николов, Кире Горгиев, Ленче Илиова и Благој Данев. 

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

 
1. Усвојување на записникот од 35-тата  седница. 
2. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на училиштето „Синиша Стоилов“ – 

Зрновци за учебната 2019/20 година, 
3. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период 

септември 2018 – август 2019 година, 
4. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 

година, 
5. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година, 
6. Одлука за усвојување на Интегрален план за локален развој на општина Зрновци за период од 2019 – 

2023 год. 
7. Разно 

Тек на седницата. 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Методи Николов побара точка на дневен 

ред: Одлука за допуна на Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на тарифите за вода за пиење и 
одведување и третман на отпадни води донесена на седницата на 19.12.2018. Воедно беше предложено 5-тата точка да 
биде поместена како 2-ра точка на дневниот ред. Вака предложениот дневен ред беше усвоен со 7-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од 35-тата  седница. 

Претседателот отвори дискусија по записникот. Душко Горгиев праша дали е доставен дописот до АД 
Водостопанство. Методи Николов му одговори дека е доставен но сеуште нема одговор. Записникот беше одобрен со 7-ЗА 
гласа. 

2. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Зрновци за 2019 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа ја појасни потребата од донесување на 
измени во распоредот за потребата од плаќање на лицата ангажирани во проектот Децата нашата иднина во рамки на 
програмата општинско – корисна работа. Одлуката беше донесена со 7-ЗА гласа. 

3. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на училиштето „Синиша Стоилов“ – 
Зрновци за учебната 2019/20 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Виктор Ангелов пристигна во 15.30 мин. Збор зеде директорот Кире 
Горгиев кој накратко ја образложи програмата на училиштето. Немаше понатамошна дискусија и програмата беше усвоена 
со 8 – ЗА гласа. 

Душко Горгиев ја напушти седницата во 15.35 мин. 

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Бисерчиња“- Зрновци за период 
септември 2018 – август 2019 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката.Виктор Новков праша зошто не е присутна директорката на седницата? 
Му беше одговорено дека директорката била спречена да дојде на седницата на Советот. Немаше понатамошна дискусија и 
ЗА – гласаа 3-ца, против – 1 и воздржани 3. Годишниот извештај не се усвои. 

5. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ „Бисерчиња“ –Зрновци за 2019/20 
година, 
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Претседателот отвори дискусија по програмата. Никој не се јави за збор. ЗА програмата гласаа 3-ца, а воздржани беа 
4-ца советници. Програмата не беше усвоена. 

6. Одлука за усвојување на Интегрален план за локален развој на општина Зрновци за период од 2019 – 
2023 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Благој Данев накратко го објасни процесот и содржината на стратешкиот план. 

Никој не се јави за збор и Интегралниот план беше усвоен со 7-ЗА гласа. 

7. Одлука за допуна на Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на тарифите за вода за 
пиење и одведување и третман на отпадни води донесена на седницата на 19.12.2018. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека е направена грешка во одлуката во врска 
со временскиот период , истата е веќе објавена во службен гласник и затоа сега треба да се изгласа допуна на истата во 
врска со периодот 2019 – 2021 год. Одлуката беше усвоена со 7-ЗА гласа. 

8. Разно 

Немаше дисксусија по точката. 

Седницата заврши во 16:03 
 
 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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