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З А П И С Н И К 
 бр. 02 

 
Од одржаната 2-ра редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 11.11.2017 

год.  со почеток во 13:00 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите 9 
советници:Виктор Ангелов, Владо Ристов, Маја Илијева, Јохан Ѓоргиев, Виктор Новков,Душко Георгиев, 
Славчо Гиздовски, Здравко Иванов и Дивна Веселинова. Останати присутни: Градоначалникот, 
Кристијан Савев и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
1.  Одлука за формирање на работни тела (одбори и комисии) на советот на Општина Зрновци , 
2. Предлог Решение за формирање  на  Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања, 
3. Предлог Решение за формирање на Комисија за комунални работи, планирање и уредување на 
просторот и заштита на животната средина и природата, 
4. Предлог Решение за формирање на Комисија за култура, образование и спорт и права на децата, 
5. Предлог Решение за формирање на Комисија за земјоделие, 
6. Предлог Решение за формирање на Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи, 
7. Предлог Решение за формирање на Комисија за здравство и социјална заштита,  
8. Предлог Решение за формирање на Комисија за статут и прописи, 
9.  Предлог Решение за формирање на Комисија за прекугранична соработка,  
10.  Предлог Решение за формирање на Комисија за финансии и буџет и локален економски развој, 
11.  Предлог Решение за формирање на Комисија за сообракај,јавна безбедност и противпожарна 
заштита, 
12.  Предлог Решение за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите. 
13.Предлог-Решение за формирање на Комисија за одбележување на празници ,манифестации , 
доделување на награди и признанија , 
14. Предлог-Решение за формирање на Комисија за донесување на програма за работа на Советот на 
општина Зрновци, 
15.Предлог-Решение за определување членови на Советот на Општина Зрновци  кои ке учествуваат 
при склучување на бракови. 
16.Предлог –Решение за именување на двајца членови од Советот на Општина Зрновци во состав на 
Училишен одбор во ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци  
17.Разно 

 
ТЕК НА СЕДНИЦАТА 
Претседателот на Совет ја отвори седницата, ги поздрави присутните и отвори дискусија по 

дневниот ред.  
Немаше дискусија и истиот со 9-ЗА гласови беше усвоен. 
 
1. Одлука за формирање на работни тела (одбори и комисии) на советот на Општина Зрновци 
Претседателот на Советот појасни пред советниците дека треба да се донесе оваа одлука за да се 

премине кон останатите точки од дневниот ред. Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа.  
2-16 

Советниците предлагаа членови во секоја од комисиите и телата а на крај изборот се потврдуваше со 
гласање. Сите комисии и тела беа едногласно избрани од Советот. 
Во продолжение се комисиите/ телата со нивните членови: 
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* Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања: 

1.Здравко Иванов 
2.Душко Горгиев 
3.Виктор Ангелов 
4.Маја Илиева  
5.Владо Ристов 

* Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната 
средина и природата: 

1.Виктор Новков 
2.Дивна Веселинова 
3.Јохан Горгиев 
4.Славчо Гиздовски 
5.Владо Ристов 

*Комисија за култура, образование и спорт и права на децата: 
1.Славчо Гиздовски  
2.Виктор Ангелов 
3.Душко Горгиев 

*Комисија за земјоделие: 
1.Здравко Иванов 
2.Виктор Новков 
3.Славчо Гиздовски 

*Комисија за  месна самоуправа и грагански иницијативи: 
1.Јохан Горгиев 
2.Маја Илиева 
3.Владо Ристов 

*Комисија за здравство и социјална заштита: 
1.Дивна Веселинова  
2.Маја Илиева 
3.Владо Ристов 

*Комисија за статут и прописи: 
1.Владо Ристов           4. Здравко Иванов 
2.Јохан Горгиев           5. Душко Горгиев 
3.Виктор Ангелов 

*Комисија за прекугранична соработка:  
1.Маја Илиева             4.Јохан Горгиев 
2.Дивна Веселинова   5.Владо Ристов 
3.Славчо Гиздовски 

*Комисија за финансии и буџет и локален економски развој: 
1.Владо Ристов 
2.Виктор Ангелов 
3.Славчо Гиздовски 
4.Дивна Веселинова 
5.Јохан Горгиев 

*Комисија за сообракај, јавна безбедност и противпожарна заштита: 
1.Јохан Горгиев 
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2.Виктор Новков 
3.Здравко Иванов 

 
 
*Комисија за еднакви можности на жените и мажите: 

1.Дивна Веселинова 
2.Маја Илиева 
3.Виктор Новков 

*Комисија за одбележување на празници ,манифестации , доделување на награди и признанија : 
1.Владо Ристов 
2.Маја Илиева  
3.Дивна Веселинова 

*Комисија за донесување на програма за работа на Советот на општина Зрновци: 
1.Владо Ристов 
2.Јохан Горгиев  
3.Душко Горгиев 

*Определување членови на Советот на Општина Зрновци  кои ке учествуваат при склучување на 
бракови: 

1.Здравко Иванов 
2.Душко Горгиев 
3.Владо Ристов 
4.Дивна Веселинова 
5.Славчо Гиздовски 
6.Јохан Горгиев 
7.Виктор Новков 
8.Виктор Ангелов 
9.Маја Илиева  

Беше договорено да се отпочне со оваа листа на советници, истата ќе биде доставена и до матичарката 
со листа на мобилните телефони од советниците. 
* Именување на двајца членови од Советот на Општина Зрновци во состав на Училишен одбор во 
ОУ,,Синиша Стоилов ,,Зрновци  

1.Владо Ристов 
2.Дивна Веселинова 
Претседателот на Советот даде предлог за горе споменатите советници кои ќе го преставуваат 

Советот во УО на училиштето. Предлогот беше ставен на гласање: 5 советници гласаа ЗА, а 4 советници 
беа воздржани. 
 17. Разно 

За збор се јави Градоначалникот и предложи да се донесе Одлука за кофинансирање на 
фудбалскиот клуб Зрновка за првиод дел од првенството. Тој појасни дека ФК Зрновка веќе игра во III 
Македонска лига и дека општината ќе се обиде да покрие барем 50% од трошоците за котизација во 
износ од 200.000 мкд за целото првенство. Тој кажа дека од искуство е многу тешко да се изнајдат 
средства од спонзори но дека општината сака да го развива спортот во општината. Тој продолжи дека 
ке се прати работата на клубот и ке се следат резултатите. Дали ќе биде подобро да се подржи само ФК 
Зрновка со само неколку играчи од Зрновци а останатите од страна или со истите пари ќе биде подобро 
да се подржат и другите спортски натпревари, фитнес клубови, ракомет карате, шах и сл.За збор се јави 
Виктор Новков кој праша дали донесувањето на оваа одлука е итно и дали може да им се даде време на 
советниците за координација. Градоначалникот кажа дека можеби ќе треба средствата да се префрлат 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


4 
 

уште во понеделник и дека истите се алоцирани во Буџетот. За збор се јави и Душко Георгиев кој кажа 
дека сега веќе избраната комисија за спорт и култура треба да биде активна во барањето на средства од 
спонзорите и дека мора да се изнајдат средства за фудбалот. За збор се јави Славчо Гиздовски кој го 
праша градоначалникот дали тие 180.000мкд се за двете сезони или? 

Му беше одговорено дека станува збор за целото првенство со тоа што се покриени само 
основните трошоци за превоз судии и сл. Градоначалникот уште еднаш потврди дека ќе се следат 
резултатите и дека општината има интенција да подржува масовен спорт каде повеќе граѓани ќе земат 
учество и ќе спортуваат. 

Одлуката за котизација на ФК Зрновка за првиот дел од сезоната во износ од 100.000 мкд беше 
донесена со 9-ЗА гласа. 

На предлог на Виктор Ангелов беше донесен ЗАКЛУЧОК: Комисијата за спорт и култура при 
Советот на општината да стапи во контакт со управата на клубот и да побара финансиска конструкција за 
нивното видување на првенството и финасиските трошоци и приходи. Истото да биде презентирано 
пред советниците на наредната седница. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара обезбедување услови и опрема за аудио и видео 
следење и снимање на седниците. Му беше одговорено од страна на Градоначалникот дека барањето 
ќе се разгледа и ќе се видат можностите за тоа. 

За збор се јави Маја Илијева која праша дали има можност да и се помогне на Ленче Димитрова 
кој немала пари ни за леб бидејќи веќе неколку месеци не земала ни социјална помош? И беше 
одговорено дека општината има многу малку пари за овие намени дека за таквите проблеми е 
надлежен Центарот за социјални работи од Кочани. Беше споменат и проектот народна кујна кој 2 
години беше имплементиран во општината но општината беше само партнер на Министерството за 
труд и социјална политика. Градоначалникот спомна дека сега со профункционирањето на детската 
градинка ќе се направат обиди пак да заживее оваа народна кујна. 

За збор се јави Јохан Ѓоргиев кој побара дневниот ред и материјалите за наредните седници да 
им бидат доставувани на советниците најмалку 5 дена пред седницата. Му беше одговорено дека ова и 
ќе биде пракса во иднина со исклучок на наредната и вонредните седници. 

Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 14.30 мин 
 
 
 

 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

