
 
 
 
 

Z  P  I  S  N  I  K   Br. 19 
 

Od odr`anata 19-ta       sednica na Sovetot na op{tina Zrnovci odr`ana 
na den 20.09. 2018 godina vo prostoriite na op{tina Zrnovci so po~etok vo 13:30 
~asot   . 
  Na sednicata prisustvuvaa 7  sovetnika od vkupno 9 kolku {to broi 
Sovetot na op{tina Zrnovci pri {to Sovetot ima{e kvorum za polnova`no 
rabotewe i odlu~uvawe . 
Na sednicata ne prisustvuva{e Johan Gorgiev  и  Viktor Angelov  ,koi bea 
opravdano otsutni  .  
Na sednicata prisustvuva{e i Gradona~alnikot na Op{tina Zrnovci Bla`e 
Stankov .   

 Pretsedatelot otvori pretres po dnevniot red za 19-ta sednica na 
Sovetot na op{tina Zrnovci. Za zbor  ne se javi nikoj .Otkako nikoj  ne se javi 
za zbor  dnevniot red  za 19-ta sednica e usfoen ednoglasno . Za rabota  
pretsedava~ot go predlo`i sledniot  
 

 
D  N  E  V  E  N    R  E  D 

 
1. Predlog -  Odluka za razre{uvawe na ~len na Upraven odbor na KJP ,, 

Vodna Kula Zrnovci , (Poradi neispolnuvawe na uslovite , soglasno 
~len 17 od Zakonot za javni pretprijatija Sl. vesnik br. 64/2018) 

2.  Predlog -  Odluka za imenuvawe  na ~len na Upraven odbor na KJP ,, 
Vodna Kula Zrnovci , (soglasno ~len 17 od Zakonot za javni 
pretprijatija Sl. vesnik br. 64/2018) 

3. Predlog - Odluka za iznajmuvawe na sportskata sala vo Zrnovci 
soglasno terminite predlo`eni od iznajmuva~ot na salata. 

 
   

Т  Е  К    НА   С  Е  Д  Н  И  Ц  А  Т  А 
 
 

1. Точка  
Predlog -  Odluka za razre{uvawe na ~len na Upraven odbor na KJP ,, 
Vodna Kula Zrnovci , (Poradi neispolnuvawe na uslovite , soglasno 
~len 17 od Zakonot za javni pretprijatija Sl. vesnik br. 64/2018) 
Претседателот на Советот отвори претрес по точката со образложение 
дека Борче Тодоров од Зрновци кој е именуван за член на Управниот 
одбор на КЈП ,, Водна Кула,, Зрновци од страна на Советот на Општина 
Зрновци не ги исполнува условите согласно член 17 од Законот за јавните 
претпријатија па од тие причини истиот барам Советот да го разреши од 
функцијата член на УО на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци . 
Одлуката за разрешување на Борче Тодоров од член на УО на КЈП ,, 
Водна Кула ,, Зрновци е усвоена со 5 гласа за и 2 воздржани . 

2. Точка  
Predlog -  Odluka za imenuvawe  na ~len na Upraven odbor na KJP ,, 
Vodna Kula Zrnovci , (soglasno ~len 17 od Zakonot za javni 
pretprijatija Sl. vesnik br. 64/2018) 
Претседателот на Советот отвори претрес по точката со образложение 
дека на местото на Борче Тодоров кој е разрешен од член на УО на КЈП 
,, Водна Кула ,, Зрновци , Советот на Општина Зрновци го  именува 
Стевчо Лазаров од зрновци.  
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Одлуката за именување  на Стевчо Лазаров  за  член на УО на КЈП ,, 
Водна Кула ,, Зрновци е усвоена со 5 гласа за и 2 воздржани . 

        3.Точка 
Predlog - Odluka za iznajmuvawe na sportskata sala vo Zrnovci 
soglasno terminite predlo`eni od iznajmuva~ot na salata 
Претседателот отвори претрес по оваа точка , за збор се јави 
градоначалникот Блаже Станков кој истакна дека од страна на Џудо 
клубот ,, ГЛАДИЈАТОР 2016 ,, е поднесено барање до Советот на 
Општина Зрновци за одобрување на термини во спортската сала во 
Зрновци каде Џудо клубот ,, ГЛАДИЈАТОР 2016 ке одржува тренинзи . 
Мислам дека добро би било да им се излезе во пресрет на подносителот 
на барањето, а за тоа да видиме како би се произнесе и ОУ Синиша 
Стоилов од Зрновци . Добро би било за младите да се одржуваат такви 
тренинзи како би кај нив се развие навика за спортување .Исто така треба 
да се внимава на термините кои ќе бидат одредени од страна на Џудо 
клубот ,, ГЛАДИЈАТОР 2016 за да не го попречуват наставниот процес на 
учениците . 
Одлуката за одобрување на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци да склучи 
договор со џудо клубот ,, ГЛАДИЈАТОР 2016,, од Кочани за одобрување 
термини во спортската сала во Зрновци е усвоена со 7 гласа за .Бидејки 
немаше други дискусии по оваа точка седницата заврши во 15 часот . 
 
 

 
Записничар                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ  
Методи Николов                                                               Претседател  
                                                                                          Владо Ристов         
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