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З А П И С Н И К 
 бр. 20 

 
Од одржаната 20-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 05.10.2018 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници освен Маја Илијева која е оправдано 
отсутна. Останати присутни: Методи Николов,  и Благој Данев . 

 
 
 
На седницата беше предложен следниот: 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 18-тата и 19-тата седница. 
2. Повторно разгледување и одлучување по Одлуката за давање на согласност на Одлуката бр. 03-337/2 од 

29.06.2018 година за утврдување на цените за потрошена вода по м3 и висината на комуналната такса за 
користење на канализација, донесена од страна на УО на КЈП „Водна Кула“- Зрновци ( Прилог Решение за 
запирање на Одлуката) 

3. Одлука за учество на општина Зрновци на повикот за проекти од УНДП: „Зајакнување на општинските 
совети“ 

4. Разно  

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Немаше 

дискусија и дневниот ред беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
1. Усвојување на записникот од 18-тата и 19-тата седница. 

Претседателот отвори дисксуија по записникот од 18-тата седница. За збор се јави Виктор Ангелов. Тој кажа дека се 
е точно напишано во записникот но дека фалат мн дискусии на повеќе советници. Истотака и неговата дискусија 
недостасува. Благој Данев реплицираше дека тој не го изготвувал овој записник но дека е невозможно сите дискусии да 
бидат вметнати во записник бидејќи тоа веќе би било стенограм. Виктор Новков истотака зема збор и кажа дека не било 
ставено во запиникот објаснувањето зошто советниците од неговата политичка група не гласале. За записникот 18 гласаа 
вкупно 8 советници. За записникот бр 19 немаше дисксуија и истиот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

2. Повторно разгледување и одлучување по Одлуката за давање на согласност на Одлуката бр. 03-337/2 од 
29.06.2018 година за утврдување на цените за потрошена вода по м3 и висината на комуналната такса за 
користење на канализација, донесена од страна на УО на КЈП „Водна Кула“- Зрновци ( Прилог Решение за 
запирање на Одлуката) 

Претседателот отвори дисксуија по точката. Методи Николов ја појасни ситуацијата дека на одлуката на Советот 
Градоначалникот дал Вето и дека истата се враќа на повторно разгледување. Виктор Новков праша дали евентуално новата 
одлука ќе биде ретроактивна? Одговорот беше не. Јохан Горгиев се јави за збор и кажа дека од нивна страна и предходно 
било сугерирано дека не е правилно донесувањето на одлуката и дека сега се увидело дека е така. И праша зошто некој не 
си ја работе својата работа и зошто пропустот не бил воочен уште тогаш. Виктор Ангелов се надоврза и праша зошто дошло 
до оваа ситуација? После дискусијата се донесе одлука да се повлече одлуката бр. 08-671/1 од 21.09.2018 која се донесе на 
18-тата седница. За гласаа 5 советника, против 0 а воздржани 3 советника. 

ЗАКЛУЧОК: Се задолжува УО на КЈП Водна Кула да ја повторно разгледа Одлуката бр. 03-337/2 од 27.06.2018. 

3. Одлука за учество на општина Зрновци на повикот за проекти од УНДП: „Зајакнување на општинските 
совети“ 

Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на Благој Данев. Тој ги прочита најважните делови од новиот 
конкурс и упатствата за повикот на УНДП за предлог проекти од програмата Зајакнување на општинските совети. Станува 
збор за буџет од 60.000$  а ќе бидат избрани вкупно 9 општини. Проектот ќе трае скоро 2 години. Одлуката за учество на 
општината на овој повик беше донесена со 8-ЗА гласа. 
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4. Разно  

Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави Јохан Горгиев кој забележа дека на веб страната на 
општината не се ставени последните записници од Советот. 

Славчо Гиздовски побара за наредна седница Комуналниот редар да достави извештај за работењето откако е 
стапил на должност. Виктор Ангелов побара извештај од Градоначалникот до дека е со реализацијата на 
проектите од овогодишната програма. 

Јохан Горгиев побара информација околу реализација на програмата за стипендирање на студентите од 
општината од прва година. 

 
Седницата заврши во 13:15 
 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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