
                                                           
З А П И С Н И К  Бр.6 

Од одржаната 6-та редовна седница на Советот на Општина 
Зрновци , одржана на ден 25.12.2017 година со почеток во 09:30 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 . 

На седницата беше предложен следниот: 
  

  
     ДНЕВЕН  РЕД 
1.  Усвојување на записник од 5-тата седница на советот на 
Општина Зрновци, 
2. Предлог-Буџет на Општина Зрновци за 2018 година 
3. Одлука за Извршување на Буџет на Општина Зрновци за 2018 
година 
4. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2018 година  
5. Буџетски календар зџа 2018 година 
6.  Предлог –Програма за енергетска ефикасност 
7. Предлог –Одлука за давање согласност на Статутот за работа на 
ЈОУ за деца Детска градинка ,,Бисерчиња –Зрновци. 
8. Предлог –иницијатива за формирање на доброволен фонд на 
средства од советниците. 
9. Предлог –иницијатива за инсталирање на опрема за аудио-видео 
запис на седниците на советот на Општина Зрновци. 
10. Разно 
 
 

ТЕК НА СЕДНИЦА 
 

Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот на 
Советот Владо Ристов кој  отвори дискусија по предложениот Дневен 
ред. Владо Ристов   предложи надополнување на Дневниот ред со  
точка 10 .Усвојување на Годишен план за вработување за 2018 
година а предвидената точка Разно се помести како 11 –та точка од 
Дневниот ред. 
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.Бидејки никој не се јави за збор со пет  гласа за истиот беше 
усвоен. 
 
1.Усвојување на записник од 5-тата седница на Советот на 
Општина Зрновци, 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка . 
за збор се јави Маја Илиева и побара во записникот од 5-тата 

седница под точка 2 да се надополни со дискусијата на 
Градоначалникот Блаже Станков ,,Градоначалникот образложи дека на 
барање на МЗ Видовиште ,по иницијатива на граганите ,било побарано 
времено да се отстапи дел од објектот на Културниот дом во 
с.Видовиште без надомест за оној правен субјект кој ке се нафати да 
отвори продавница,, и да се внесе дека советникот Душко Горгиев за 
време на расправата по 9-тата точка ја напуштил седницата . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор записникот од 5-тата 
седница со девет гласа за беше усвоен со забешките на Маја Илиева . 
 
2. Предлог-Буџет на Општина Зрновци за 2018 година 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка и за 
збор се јави Јохан Горгиев и предложи средствата предвидени за нови 
вработувања да се пренаменат за капитални инвестиции и тоа во 
програма ЈД подставка 482120 да се префрлат 200 000 и во подставка 
411110 да се префрлат 200 000 денари. 

За збор се јави Градоначалникот Блаже Станков кој образложи 
дека во зависност од потребите на општинската администација 
Општина Зрновци има предвидено средства за едно ново вработување  
а право на советот е дали ке го усвои буџетот или не . Бикејки никој не 
се јави за збор ,Буџетот на Општина Зрновци за 2018 година со пет 
гласа за и четири против беше усвоен. 
 
3. Одлука за Извршување на Буџет на Општина Зрновци за 2018 
година 

За збор се јави Виктор Новков и праша зошто ставката за 
надомест за работата на Советот не е променета .За збор се јави Ленче 
Илиова и образложи дека планираните средства од 800 000 денари 
тековно ке се исплакаат за работа на Советот а доколку се донесе 
Одлука за зголемување на надоместокот, со ребаланс  на Буџетот за 
2018 година средствата ке се зголемат према потребите .  
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Бидејки никој повеке не се јави за збор со пет гласа за три гласа 
против и еден глас воздржан Одлуката за извршување на буџет на 
Општина Зрновци за 2018 година беше донесена . 
 
4. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2018 година 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка и за 
збор се јави Ленче Илиова која на советниците детално им ја 
образложи оваа точка. 

Бидејки никој не се јави за збор со осум гласа за и еден воздржан 
,  Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните 
службеници за 2018 година беше усвоена . 
 
5. Буџетски календар за 2018 година 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка и за 
збор се јави Ленче Илиова која на советниците детално им го 
образложи Буџетскиот календар за 2018 година кој претходно им беше 
доставен на советниците во писмена форма во работните материјали за 
оваа седница .  

Бидејки никој повеке не се јави за збор Буџетскиот календар за 
2018 година едногласно беше усвоен. 
 
6.  Предлог –Програма за енергетска ефикасност 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка и за 
збор се јави Јохан Горгиев и праша зошто во програмата се предвидени 
објекти во кои веке има превземено активности за енергетска 
ефикасност за овие објекти.За прашањата на Јохан Горгиев беше 
повикан Методи Николов како изготвувач на оваа програма кој детално 
им ја образложи на советниците . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор со девет гласа за 
Програма  за енергетска ефикасност беше усвоена . 

 
7.Предлог –Одлука за давање согласност на Статутот за работа на 
ЈОУ за деца Детска градинка ,,Бисерчиња –Зрновци. 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка , 
бидејки никој не се јави за збор советот едногласно ја донесе Одлуката  
за давање согласност на Статутот за работа на ЈОУ за деца Детска 
градинка ,,Бисерчиња,, –Зрновци. 
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8.Предлог –иницијатива за формирање на доброволен фонд на 
средства од советниците. 

Претседателот на Советот отвори дискусија по оваа точка и за 
збор се јави Душко Георгиев кој образложи дека не се согласува со 
оваа иницијатива и образложи дека  тој доколку оцени дека има 
потреба од финансиска помош или подршка на конкретно лице или 
иницијатива тој ке ги подржи, но генерално да се издвојуваат средства 
од сите советници како посебен фонд не го подржува . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор иницијативата  за 
формирање на доброволен фонд на средства од советниците со четири 
гласа за не беше усвоена . 
 
9.Предлог –иницијатива за инсталирање на опрема за аудио-видео 
запис на седниците на советот на Општина Зрновци. 

За збор се јави претседателот на Советот Владо Ристов и на 
советниците им образложи дека на одржаните семинари за обука на 
советите било образложено дека ваквото аудио и видео снимање на 
работата на седниците на Совет ке биде имплементирано во законско 
решение за сите општини во Р.Македонија .За збор се јави 
Градоначалникот и образложи дека оваа иницијатива ја подржува и ке 
помогне со сите реквизити кои се на располагање на општината за 
заживување на оваа иницијатива. 

Бидејки никој повеке не се јави за збор иницијативата  за 
инсталирање на опрема за аудио-видео запис на седниците на советот 
на Општина Зрновци со шест гласа за и три воздржани беше усвоена . 
 
10. Усвојување на Годишен план за вработување за 2018 година 

За збор се јави Ленче Илиова и на советниците им го образложи 
Годишниот план за вработување за 2018 година . 
Бидејки никој повеке не се јави за збор со пет гласа за и четири против 
Годишниот план беше усвоен . 

11. Разно. 
За збор се јави Владо Ристов и на советниците им прочита Барање за 

финансиска помош од лицето Влатко Богатинов од с.Мородвис  и 
предложи според досегашната пракса во вакви случаи да му се додели 
матерјална помош во висина од 2000 денари . 
Предлогот на Владо Ристов со осум гласа за беше усвоен. 
Владо Ристов исто така ги информираше советниците дека по повод 
новогодишните и божикните празници ОУ,,Синиша Стоилов,, и 
црквата Св.,,Димитрије,, организираат донаторска акција за собирање 
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на доброволни средства кои ке бидат донирани во семејства кои се 
материјално загрозени и ги повика советниците да се вклучат во оваа 
акција . 
Владо Ристов исто така предложи советот да одобри средства во 
висина од 15 000 денари по повод празниците Бадник,Стара нова 
година и Водици. 
Советниците едногласно го усвоија предлогот на Владо Ристов . 
Бидејки никој не се јави за збор седницата заврши во 11:30 часот . 
 
         
 
 
 
        Записничар                                         Претседател на Совет  
       Кристиан Савев                                         Владо Ристов  
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