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З А П И С Н И К 
 бр. 09 

 
Од одржаната 9-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 16.02.2018 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9 
советници. 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 8-мата седница. 
2. Разгледување на актуелната состојба со ФК „Зрновка“ - Зрновци 
3. Разно 

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

ред.  Претседателот предложи нова трета точка на дневен ред: Предлог Одлука за сопствено 
финансирање на проектот : „Етно парк – III фаза“ – општина Зрновци, во висина од 10% од вкупната 
вредност. За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој праша зошто сега оваа точка се предлага на седницата а не е 
ставена во предлог дневниот ред. Му одговори кристијан Савев кој кажа дека било договарано начелно 
оваа седница да биде вонредна и само да се расправа за фудбалот но потоа било одлучено (по 
консултации со градоначалникот) да се стави и втората точка и да биде редовна седница. Тој ги 
информираше советниците дека наскоро ќе има уште една седница бидејќи пристигнала согласноста за 
вработувањата на лицата во детската градинка. Душко Георгиев се јави за збор и упати критика до 
советничката група на СДСМ зошто постојано на се се однесуваат критизерски и дека сите заедно треба 
да се трудат да се донесат позитивни промени во општината. На крајот се прејде кон гласање за 
дневниот ред и истиот беше изгласан со 5-ЗА, против – 3 и 1 – воздржан. 

1. Усвојување на записникот од 8-мата седница. 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Душко Горгиев кој кажа дека неколку 

пати барал преставници од ВП да додјат во општината и да разговараат со населението бидејќи има 
реални проблеми но тоа не се случило. Му беше одговорено дека биле уредно поканети да дојдат но не 
се одзвале на поканата. Благој Данев кажа дека преставници од ВП биле 3 дена во неговата канцеларија 
за потпишување на нови договори но и одговарале на прашања на граѓаните поврзани со предходните 
фактури. 

По исцрпената дискусија записникот беше изгласан со 9-ЗА гласа. 
2. Разгледување на актуелната состојба со ФК „Зрновка“ – Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Славчо Гиздовски, претседател на 
комизијата за спорт. Тој ги информираше советниците дека сезоната се игра во два дела есенски и 
пролетен и дека се плаќа котизација и за двата дела и дека освен трошоците за котизација околу 90.000 
мкд потребни се и други средства за лекрски на играчите, превоз, храна и друго во вредност некаде 
околу 2000. Евра. Тој кажа дека износот за котизација за првиот дел е платен од страна на општината и 
се одобрени средства и за вториот дел, но предложи да се почека за да се види дали ќе се успее да се 
соберат и останатите средства за да не пропадне котизацијата. Тој кажа дека ќе се разговара со 
стопанственици и наши иселеници. На дискусијата беше искажана скептичност дека ќе се успее да се 
соберат 2000 евра. 

На крај се донесе заклучокот: Да се почека уште десетина дена за да се види дали ќе се успее со 
собирањето на сите потребни пари па дури тогаш да се уплати котизацијата за вториот дел. Заклучокот 
се изгласа со 9-ЗА гласа. 
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3. Предлог – Одлука за сопствено учество за реализација на проектот „Етно парк – III фаза“ 
во висина од 10% од вкупната вредност 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Благој Данев кој појасни дека се 
работи за отворен повик за поднесување на проекти од страна на Бирото за регионален развој и дека 
општина Зрновци сака да аплицира со проектот Етно парк III фаза и дека поради големата конкуренција, 
ако се одобрат средства за сопствено учество општината ќе има поголеми шанси да добие повеќе поени 
и да ги добие останатите средства за реализација на проектот. Виктор Новков се јави за збор и 
предложи оваа точка да биде одложена за наредна седница бидејќи немало доволни информации за 
точната сума на сопственото учество. Неговиот предлог беше ставен на гласање и ЗА гласаа 4 советника, 
против 5. 

Одлуката за сопствено учество од 10% беше ставена на гласање и за неа гласаа 8-ЗА и 1 против. 
4. Разно 

Претседателот ги информираше советниците за предлог дојден од фондацијата за развој на 
локалната заедница од Штип кои нудат на Советот да потпише меморандум за соработка во кој се вели 
дека советниците ќе учествуваат на најмалку 3 обуки, и ќе помогнат во формирањето на советодавно 
тело на тема која че биде накнадно дефинирана а фондацијата финансиски ќе ги подржи овие 
активности. 
Се разви дискусија околу тоа кои би биле учесниците од Советот и дали учесниците ќе мора да бидат 
истите или ќе може да се менуваат. На крај се донесе одлука за потпишување на меморандумот и 
учество во проектот со 9-ЗА гласа. 

По исцрпената дискусија седницата заврши во 13.47 мин 
 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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