ЗАПИСНИК
Бр.3
Од одржаната 3-та редовна седница на Советот на Општина
Зрновци , одржана на ден 14.11.2017 година со почеток во 12:00 часот
во салата за состаноци на Општина Зрновци.На седницата
присуствуваа 9(девет) советници :Виктор Ангелов ,Владо Ристов, Маја
Илиева, Јохан Горгиев, Виктор Новков, Душко Горгиев, Славчо
Гиздовски, Здравко Иванов и Дивна Веселинова.Останати присутни
:Градоначалникот Блаже Станков , Кристиан Савев и Благој Данев.
На седницата беше предложен следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записник од 55-тата седница на советот на
Општина Зрновци,
2. Усвојување на записник од 1-та конститутивна седница на
советот на Општина Зрновци,
3. Усвојување на записник од 2-та седница на советот на Општина
Зрновци,
4.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина
Зрновци за период 01.01-30.09.2017 година,
5.Измена и дополнување на Буџетот на Општина Зрновци за 2017
година,
6. Одлука за формирање на Управен одбор на детската градинка
,,Бисерчиња,,Зрновци (Решение за именување на членови во
Управен одбор предложени од оснивачот),
7. Одлука за формирање на Надзорен одбор на детската градинка
,,Бисерчиња,,Зрновци (Решение за именување на членови во
Надзорен одбор предложени од оснивачот),
8. Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Зрновци во зимски услови 2017/2018
година
9. Разно

ТЕК НА СЕДНИЦА
Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на
Советот Владо Ристов и отвори дискусија по предложениот Дневен
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ред.Бидејки никој не се јави за збор со девет гласа за истиот беше
усвоен.
1.Усвојување на записник од 55-тата седница на советот на
Општина Зрновци,
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и бикејки никој не
се јави за збор ,записникот од 55-тата седница со девет гласа за беше
усвоен.
2. Усвојување на записник од 1-та конститутивна седница на
советот на Општина Зрновци,
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и бикејки никој не
се јави за збор ,записникот од 1-та седница со девет гласа за беше
усвоен.
3. Усвојување на записник од 2-та седница на советот на Општина
Зрновци,
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и бикејки никој не
се јави за збор ,записникот од 2-та седница со девет гласа за беше
усвоен.
4.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина
Зрновци за период 01.01-30.09.2017 година,
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и за збор се јави
Ленче Илиова изготвувач на Кварталниот извештај.Ленче Илиова на
советниците детално им го образложи кварталниот извештај по
обрасците К1,К2 и К3.Ленче Илиова на советниците детално им го
образложи приходниот и расходниот дел ,задолженоста на
општината,субјектите кои ги има формирано општината.
За збор се јави Виктор Новков и праша зошто кај ставките за
социјални трансфери и набавка на опрема и машини предвидените
средства не се целосно реализирани.Ленче Илиова одговори дека не
секогаш предвидените средства се раелизираат а со оглед дека
тековната година не е завршена на крајот на годината ке се види колку
вкупно од овие средства ке се искористат.
За збор се јави градоначалникот кој образложи дека кај ставката
за социјални трансфери во зависност од доставените барања до
општината од грагани од социјална категорија интервентно се
исплакаат средства за потребите на оваа категорија на грагани и
понекогаш поради хитноста на случаевите овие барања немало време
да бидат разгледувани на седница на Совет .Што се однесува за
ставката набавка на опрема и машини општината на база на историски
податоци мора да предвиди одредена сума во Буџетот а реализацијата
зависи од тековните потреби од искористување на овие средства.
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Бидејки никој повеке не се јави за збор со девет гласа за
Кварталниот извештај беше усвоен.
5.Измена и дополнување на Буџетот на Општина Зрновци за 2017
година,
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и за збор се јави
Ленче Илиова изготвувач на Буџетот на Општина Зрновци и на
советниците им ја образложи потребата од измена во Буџетот за 2017
година .Ленче Илиова кажа дека оваа е прва измена во буџетот за 2017
година а причина за оваа измена е буџетот ОУ,,Синиша Стоилов,,.Кај
капиталните расходи планираните средства не се реализирани и од тие
причини се наметнува потреба од измени за на крај да се направи
баланс помегу планираните и реализираните средства.Ленче Илиова ги
образложи измените кај капиталните приходи и образложи дека поради
не реализација на предвидените инфраструктурни објекти се
намалуваме ставката на капитални инвестиции.
За збор се јави Јохан Горгиев и праша што се подразбира под
ставката други материјали.
За збор се јави Ленче Илиова и образложи дека тука спагаат
набавка на материјали за ситни поправки на инфраструктурните
објекти за кои се грижи општината .
Бидејки никој повеке не се јави за збор со девет гласа за
Измените и дополнувањата во Буџетот на Општина Зрновци за
2017година беа усвоени.
6. Одлука за формирање на Управен одбор на детската градинка
,,Бисерчиња,,Зрновци (Решение за именување на членови во
Управен одбор предложени од оснивачот),
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и за збор се јави
градоначалникот Блаже Станков кој образложи дека по завршувањето
на градежните работи на детската градинка во Зрновци истата треба да
се регистрира и воведе во работа.Градоначалникот кажа дека за
регистрација ке треба да се формира УО во кој УО тројца членови ги
предлага осовачот, двајца членови ги предлага Советот на родители
,еден член предлага министерството за труд и социјална политика и
еден член се избира од вработените .Градоначалникот за членови на
УО на градинката ,,Бисерчиња ,,ги предлага следниве лица : Зоран
Горгиев ,Кети Николова и Борчо Коцев сметајки дека со нивниот
капацитет ке допринесат во процесот на регистрација и отпочнување со
работа на овој правен субјект.
За збор се јави Јохан Горгиев и праша кој ги предлага овие лица .
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За збор се јави градоначалникот и образложи дека ги предлага
основачот т.е Општина Зрновци а тој како градоначалник ја
претставува општината.
За збор се јави Виктор Ангелов и предложи да се направи пауза
во работата на Советот како би се состанала комисијата за мандатни
прашања избор и именувања и би ја разгледала оваа точка од дневниот
ред .
За збор се јави претседателот на Советот Владо Ристов и објави
пауза од 15 мин за да се состане комисијата .
По завршување на состанокот на комисијата за мандатни
прашања избор и именувања ,претседателот на комисијата го
образложи ставот на комисијата ,,оваа точка да се одложи за наредната
седница,,.
За збор се јави градоначалникот и образложи дека оваа точка е
важна за отпочнување со постапката за регистрирање и побара
советниците да се произнесат по предлогот,а доколку не биде усвоен
советниците нека дадат нов предлог.
Бидејки никој не се јави за збор предлогот на основачот беше
ставен на гласање и истиот со 4(четири) глаза за ,4(четири)гласа против
и 1(еден ) глас воздржан не се усвои .
7. Одлука за формирање на Надзорен одбор на детската градинка
,,Бисерчиња,, Зрновци (Решение за именување на членови во
Надзорен одбор предложени од оснивачот),
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и бидејки никој не
се јави за збор предлогот на основачот за членови на Надзорен одбор во
детската градинка ,,Бисерчиња,, се именуваат лицата Слагана
Гаврилова ,Лидија Анакиева и Христина Димитрова со 5(пет)гласа за и
4(четири)гласа против предложениот надзорен одбор беше усвоен.
8. Предлог-програма за одржување на локални патишта и улици
на подрачјето на Општина Зрновци во зимски услови 2017/2018
година
Претседателот отвори дискусија по оваа точка и за збор се јави
Виктор Ангелов кој праша дали КЈП,,Водна кула ,,ке биде ангажирано
за зимско одржување 2017/2018 година .
За збор се јави градоначалникот кој образложи дека претходната
година КЈП,,Водна кула ,, била ангажирана за зимско одржување а таа
по потреба ангажирала други лица .
Бидејки никој повеке не се јави за збор со 9 (девет) гласа за Програма
за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина
Зрновци во зимски услови 2017/2018 година беше донесена.
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9. Разно
За збор се јави Јохан Горгиев и побара за наредна седница да се
стави точка ,,Водење на стенограмски белешки ,тонско снимање или
видео снимање на седниците на Советот на Општина Зрновци.
Бидејки никој повеке не се јави за збор 3-тата седница на Советот на
Општина Зрновци заврши во 14:10 часот.

Записничар
Кристиан Савев

Претседател
на Советот на Општина Зрновци
Владо Ристов
____________________________
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