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З А П И С Н И К  бр. 45 
 

Од одржаната 45`-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 31.01.2020 год.  со почеток во 
15:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници . Останати присутни:Методи Николов, 
Градоначалникот  и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 44 седница, 
2. Одлука за кофинансирање за реализација на проект изградба на крак од канализациона мрежа за дел од 

ул „Скопска“ во Зрновци согласно основен проект со тех. Бр. 744/2019 
3. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дисксуија по дневниот ред. Немаше дискусија и дневниот ред беше усвоен со 9-
ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од 44 седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор и записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

2. Одлука за кофинансирање за реализација на проект изградба на крак од канализациона мрежа за дел од 
ул „Скопска“ во Зрновци согласно основен проект со тех. Бр. 744/2019, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој ја појасни потребата од сопствено 
учество заради добивање на повеќе поени при евалуацијата на нашата апликација за споменатиот проект, кој општината ќе 
го поднесе на повикот од Министерството за животна средина и просторно планирање. Одлуката за 10% сопствено учество 
беше донесена едногласно. Градоначалникот ги информира советниците дека вч 

ера од сметката на општината се одлеани 1.154.000 мкд кон АД Гранит на име на надмашување на лимитот а за 
долгот кон истиот. Тој изрази силно негодување и вети преземање на мерки ако е можно барем дел од средствата да бидат 
вратени. 

3. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор. 

Седницата заврши во 15:57 
 

 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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