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З А П И С Н И К 
 бр. 22 

 
Од одржаната 22-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 06.11.2018 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници освен Маја Илијева, Душко Горгиев и 
Дивна Веселинова. Останати присутни: Кристијан Савев и Благој Данев. 

 
На седницата беше предложен следниот: 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 21-тата седница. 
2. Активности за обележување на празникот 8-ми Ноември празник на општината 
3. Разно  

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и ги информира советниците дека има допполнување 

на дневниот ред со следните точки: 
 Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, 

промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на меѓуопштинско јавно 
претпријатие за управување со отпад Депонија Исток – Штип 

 Одлука за доделување на стипендии на студенти од прва година и ученици со социјален статус од 
општина зрновци за учебната 2018/2019 год 

Дневниот ред со дополнетите точки беше ставен на гласање и усвоен со 6-ЗА гласа. 
1. Усвојување на записникот од 21-тата седница. 

Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави Виктор Ангелов кој кажа дека не стасал да го прочита 
записникот и побара да се одложи точката за наредната седница. Предлогот беше усвоен со 6-ЗА гласа. 

2. Активности за обележување на 8-ми Ноември денот на општината 
Претседателот отвори дискусија по точката. Кристијан Савев ги информираше советниците дека разговарал со 

градоначалникот по точката и тој кажал дека оваа година општината нема да плаќа за естраден уметник и концерт туку ќе го 
спонзорира ручекот во четврток во кругот на црквата додека црквата ќе си ја дава посната вечера во средата навечер. 
Претседателот кажа дека ќе покани советници и претседатели на совети на општини на свечениот ручек. Советниците се 
договорија да се положи цвеќе на бистата на Св Димитрија во четвртокот во 16.00 часот и дека пожелно е да бидат присутни 
сите советници. На денот на празникот на 8-ми ноември претседателот ги покани советниците, Кристијан Савев и Благој 
Данев на свечена вечера со почеток во 18.00ч. 
Советникот Душко Горгиев пристигна во 12.57. 
Активностите беа усвоени со 7 ЗА гласа. 

3. Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, 
промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на меѓуопштинско јавно претпријатие 
за управување со отпад Депонија Исток – Штип 

Претседателот отвори дисксуија по точката. Кристијан Савев ги прочита материјалите добиени од Центарот за развој 
на Источниот плански регион и предлог одлуката која треба да биде донесена од страна на сите совети од регионот.Немаше 
понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 7-ЗА гласа. 

4. Одлука за доделување на стипендии на студенти од прва година и ученици со социјален статус од 
општина Зрновци за учебната 2018/2019 год 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Славчо Гиздовски кој кажа дека за ова веќе има 
разговарано со градоначалникот и дека ако Советот донесе одлука ќе се распише јавен повик. 

Одлуката се усвои со 7-ЗА. 
5. Разно 

Немаше дискусија по точката. 
Седницата заврши во 13.20 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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