СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
ГОДИНА XXI

Бр. 15

Зрновци 28.11.2018 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе

на Општина Зрновци на 23-тата седница одржана на
ден 15.11.2018 година донесе

З А К Л УЧ О К

За усвојување на квартален извештај за
работењето на КЈП,,Водна кула,,П.О Зрновци (трето
тромесечие) за период 01.01-30.09.2018 година

за објавување на Одлуката за усвојување на
квартален извештај за работењето на КЈП,,Водна
кула,,П.О Зрновци (трето тромесечие) за период
01.01-30.09.2018 година

I
Ја објавувам Одлуката за усвојување на
квартален извештај за работењето на КЈП,,Водна
кула,,П.О Зрновци (трето тромесечие) за пери од
01.01-30.09.2018 година

бр. 08- 815 /1
донесена на седницата
одржана на ден 15.11.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
Општина Зрновци
Градоначалник

ОДЛУКА

Член 1
Се усвојува кварталниот извештај за
работењето на КЈП,,Водна кула,,П.О Зрновци (трето
тромесечие) за период 01.01-30.09.2018 година
Член 2
Планираните и остварените приходи по извори и
видови ,како и расходите по основни намени се
искажани во кварталниот извештај за работењето
на КЈП,,Водна кула,,П.О Зрновци (трето
тромесечие) за период 01.01-30.09.2018 година
Член 3
Одлуката за усвојување на кварталниот
извештај за работењето на КЈП,,Водна кула,,П.О
Зрновци (трето тромесечие) за период 01.0130.09.2018 година влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на
Општина Зрновци.

Блаже Станков с.р
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
бр. 09-815/2
Претседател
28.11.2018
Владо Ристов
Врз основа на член 36 став 1 т 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и
член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци
(Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот
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бр. 09-815/1
26.11.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002
година) Градоначаланикот на општина Зрновци
донесе
З А К Л УЧ О К
за објавување на Решението за формирање на
Советодавно тело по иницијатива на Советот на
Општина Зрновци ,подржана од Развојна фондација
на заедниците- Штип .

I

Член 2
За членови на Советодавното тело се именуваат:
1.Горан Кокев
2.Верица Савева
3.Верица Иванова
4.Зоран Горгиев
5.Виктор Новков

Го Решението за формирање на
Советодавно тело по иницијатива на Советот на
Општина Зрновци ,подржана од Развојна фондација
на заедниците- Штип

6.Славчо Гиздовски

бр. 08- 823 /1 донесена на седницата одржана
на ден 15.11.2018 година

Решението влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на
Општина Зрновци .

7.Благој Бошков
Член 3

II
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Претседател
Владо Ристов

Општина Зрновци

бр. 08-823/1

Градоначалник
Блаже Станков с.р
бр. 09- 823/2
28.11.2018

28.11.2018
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе

Врз основа на член 21 ст.1 т.42 од Статутот на
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласникна Општина
Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина Зрновци на
23-тата седница одржана на ден 15.11.2018 година
донесе:

за објавување на Одлуката за доделување
на еднократна помош во прехрамбени продукти во
вредност од 1500 денари по лице

РЕШЕНИЕ

I

За формирање на Советодавно тело по иницијатива
на Советот на Општина Зрновци ,подржана од
Развојна фондација на заедниците- Штип .
Член 1
Се формира Советодавно тело по иницијатива на
Советот на Општина Зрновци ,подржана од Развојна
фондација на заедниците- Штип .

З А К Л УЧ О К

Ја објавувам Одлуката доделување на
еднократна помош во прехрамбени продукти во
вредност од 1500 денари по лице бр. 08- 824
донесена на седницата одржана на ден 15.11.2018
година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
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Општина Зрновци
Градоначалник

28.11.2018 година

бр. 09- 824/2

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе

28.11.2018

З А К Л УЧ О К

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на ден
15.11.2018 година донесе :

За објавување на Одлуката за давање на
еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од
Зрновци

Блаже Станков с.р

ОДЛУКА
За доделување на еднократна помош во
прехрамбени продукти во вредност од 1500 денари
по лице

I
Ја ојавувам Одлуката за давање на
еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од
Зрновци бр. 08- 798/2 од 21.11.2018 година
година

Член 1

II

Се доделува еднократна помош во
прехрамбени продукти во вредност од 1500 денари
по лице

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Член 2

Општина Зрновци
Градоначалник

Средствата од член 1 се доделуваат на
следниве лица:

Блаже Станков с.р

1.Ванчо Димитров –с.Видовиште

бр. 09-798/3

2.Васко Васев-с.Зрновци
3.Јагода Стоименовска-с.Зрновци
4.Ленче Димитрова-с.Зрновци
Член 3

28.11.2018
Врз основа на член 43 став 1 т.17 од статутот на
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05), Градоначалникот на Општина Зрновци на
ден 21.11.2018 година донесе :
ОДЛУКА

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци ..

За давање на еднократна помош на лицето
Мирјана Ристова од Зрновци

Совет на Општина Зрновци

Член 1

Претседател

Поради покривање на дел од трошоците
направени за погребални услуги на покојниот
Ангелчо Ристов од Зрновци (по Беарње поднесено
од неговата сопруга Мирјана Ристова бр.09-798/2)

Владо Ристов
08-824/1
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да се исплати еднократна парична помош во висина
од 3.850.00 денари.
Средствата од став 1 на овој член да се
исплатат на име Мирјана Ристова од Зрновци со
ЕМБГ 1112963465021 , трансакциска сметка
210501725876332 НЛБ Банка АД –Скопје
Составен дел на оваа Одлука е Потврда за
смрт и лекарски извештај за причината за смрт
Член 2
Парите да послужат за целите споменати во чл.1 од
оваа Одлука.

Општина Зрновци
Градоначалник
Блаже Станков с.р
бр. 09-813/2
28.11.2018
Врз основа на член 36 став 1 т 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и
член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина
Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05),
Советот на Општина Зрновци на 23-тата седница
одржана на ден 15.11.2018 година донесе

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето .
Градоначалник

ОДЛУКА
За усвојување на квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за
трето тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.0130.09.2018 година

Блаже Станков
Бр. 09-798/2
21.11.2018
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе
З А К Л УЧ О К
За објавување на Одлуката за усвојување на
квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3)
за период 01.01-30.09.2018 година
I
Ја ојавувам Одлуката за усвојување на
квартален извештај за извршување на Буџетот на
Општина Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3)
за период 01.01-30.09.2018 година бр. 08- 813/1
донесена на седницата одржана на ден 15.11.2018
година

Член 1
Се усвојува кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за
трето тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.0130.09.2018 годин
Член 2
Планираните и остварените приходи по извори и
видови ,како и расходите по основни намени се
искажани во кварталниот извештај за извршување
на Буџетот на Општина Зрновци за трето
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2018
година
Член 3
Одлуката за усвојување на кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина
Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за период
01.01-30.09.2018 година влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на
Општина Зрновци.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
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Претседател
Владо Ристов
Бр. 08-813/1
26.11.2018 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе
З А К Л УЧ О К
За објавување на Одлуката за усвојување на
измени и дополнувања на Буџетот на Општина
Зрновци за 2018 година

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина
Зрновци се составен дел на оваа Одлука
Член 3
Одлуката за измените и дополнувањата на
Буџетот на Општина Зрновци за 2018 година
влегува во сила со денот на донесувањето а ке се
објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

I

Претседател

Ја ојавувам Одлуката за измени и
дополнувања на Буџетот на Општина Зрновци за
2018 година бр. 08- 814/1 донесена на седницата
одржана на ден 15.11.2018 година
II

Владо Ристов
Бр. 08-814/1
26.11.2018

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе

Општина Зрновци

З А К Л УЧ О К

Градоначалник

За објавување на Правилникот доделување на
стипендии на новозапишани студенти и на ученици
од основно образование при ООУ ,, Синиша
Стоилов ,, Зрновци

Блаже Станков с.р
бр. 09- 814/2
26.11.2018
Врз основа на член 36 став 1 т.2 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и
член 21 став 1 т.4 од статутот на Општина Зрновци
(Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот
на Општина Зрновци на 23-тата седница одржана на
ден 15.11.2018 година донесе
ОДЛУКА
За измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Зрновци за 2018 година
Член 1
Се усвојуваат измените и дополнувањата
на Буџетот на Општина Зрновци за 2018 година
Член 2

од општината Зрновци
I
Го ојавувам на Правилникот доделување на
стипендии на новозапишани студенти и на ученици
од основно образование при ООУ ,, Синиша
Стоилов ,, Зрновци од општината Зрновци бр. 09799/1
донесена на седницата одржана на ден
21.11.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
Општина Зрновци
Градоначалник
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Блаже Станков с.р
бр. 09- 799/2

основното образование при ООУ ,,Синиша Стоилов
,,Зрновци од општина Зрновци .
Стипендиите се неповратни.

28.11.2018

Врз основа на член 50 став 1 точка 16
од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на
РМ“ бр. 5/02), Градоначалникот на општина
Зрновци го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
За доделување на стипендии на новозапишани
студенти и на ученици од основно образование при
ООУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци

Исплатата на стипендиите се врши
почнувајки од месец Ноември а завршува со месец
Јуни за студиската година односно учебната година
II. Право на стипендија
Член 3
Право
на
стипендија
студентите и учениците кои се:
-

од општината Зрновци
Член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите,
критериумите и постапката за доделување на
стипендии на студенти од општина Зрновци кои
запишале прва година .и ученици од основното
образование при ООУ Синиша Стоилов Зрновци од
општина Зрновци.
I. Општи одредби

-

Жители на општината Зрновци
со
населените
места
кои
припаѓаат на општината Зрновци
);
Државјани
на
Република
Македонија;
Новозапишани редовни студенти
и ученици
Не се корисници на стипендија
или кредит од други институции
или компании;

III. Критериуми за доделување на стипендии за
новозапишани студенти
Член 4

Член 2
Општината Зрновци ќе доделува
стипендии на новозапишани студенти од општината
Зрновци и стипендии за ученици на самохран
родител од основното образование при ООУ
,,Синиша Стоилов ,,Зрновци од општина Зрновци ,
Стипендиите се доделуваат за
8(осум) месеци во текот на една студиска година
односно учебна година.
Износот на стипендијата не може да
биде понизок од 1.000,00 денари месечно.
Висината
на
стипендиите
ја
определува Градоначалникот на општина Зрновци
со посебна Одлука.
Стипендиите се доделуваат на
студенти кои студираат на јавните високообразовни
институции во Република Македонија и ученици од

имаат

За доделување на стипендија се
утврдуваат следните критериуми:
1. Остварен успех во текот на
средното образование 4 и 5
(четири и пет) за студентот
По овој основ може да се добијат
најмногу 40 бода.
2. Дефицитарност на кадрите што
за секоја студиска година ја
утврдува со посебна Одлука
Градоначалникот на општина .
По овој основ може да се добијат
најмногу 10 бода.
3. Материјалните можности на
студентот и неговото семејство
за кој се земаат месечните
примања по член на семејството
на студентот во однос на
просечно исплатената плата по
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вработен во РМ за последните 3
(три )месеци.
По овој основ може да се добијат
најмногу 50 бода.
Критериуми за доделување
стипендии за ученици

на

1.Дете на само хран родител.
По овој основ може да се добијат
најмногу 100 бода.
IV. Постапка за доделување на стипендии

испратница од пензија за
последниот месец;
6. За невработените членови на
семејството
на
студентот
Потврда од Агенцијата
за
вработување
дека
се
невработени
или
примаат
паричен надоместок;
7. Потврда за самохрана мајка за
ученикот
Пријавите
со
документите
се
доставуваат во Архивата на општина Зрновци или
по пошта на адреса: “Општина Зрновци улица
Илинденска бб Зрновци .

Член 5
Стипендиите се
основа на распишан Конкурс.

Член 7
доделуваат

Конкурсот
го
Градоначалникот на општина Зрновци.

врз

распишува

Доставените пријави по Конкурсот за
доделување на стипендии, ги разгледува Комисија
која ја формира Градоначалникот на општина
Зрновци, од редот на вработените во Општинската
администрација.

Конкурсот трае 10 дена.
Конкурсот се објавува на огласната
табла во општината, во локалните медиуми и на
ВЕБ страната на општината.
Конкурсот се распишува во месец

Комисијата е составена од 3 (три)
члена и нивни заменици.
Мандатот
на
членовите
на
Комисијата трае 4 (четири) години со можност за
повторно именување.

Ноември .
Член 8
Член 6
На конкурсот се поднесува Пријава
кон која се приложуваат следните документи:
1. Потврда за редовно запишан
зимски семестар за прва година
за стутентите а за учениците
потврда за редовен ученик ;
2. Изјава за семејната состојба на
студентот заверена кај нотар;
3. Уверение
за
приходи
од
земјоделска или друга дејност на
студентот и на членовите на
неговото семејство;
4. Потврда за висината на платите
на членовите на семејството на
студентот;
5. За членовите на семејството на
студентот
пензионери-

Комисијата за доделување
стипендии работи во полн состав.

на

Комисијата за доделување на
стипендии некомплетните и не благовремени
пријави не ги разгледува.
Комисијата за својата работа води
Записник.
Комисијата
од
пристигнатите
пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на
Градоначалникот на разгледување и одлучување.
Градоначалникот врз основа на
доставената ранг листа, донесува Одлука за
доделување на стипендии на студенти
од
општината Зрновци.
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За Одлуката за доделување на
стипендии се известуваат кандидатите на кои им е
доделена стипендија и кои се одбиени.

Блаже Станков

Против
Одлуката
на
Градоначалникот може да се поднесе Приговор во
рок од 5(пет) дена од денот на добивањето на
Одлуката.

21.11.2018

Приговорот се поднесува
Градоначалникот на општината Зрновци.

до

Член 9
На студентот и ученикот кој ќе даде
лажни податоци поврзани со остварувањето на
правото на стипендија ќе му биде раскинат
Договорот за користење на стипендијата, а
исплатените средства е должен да ги врати на
општината.
Исто така на студентот кој нема да
запише втор семестар и недолично се однесува во
средината
(направено
криминално
дело,
пијанчење, тепачка и слично, во такви случаеви на
студентот ќе му биде раскинат договорот за
користење на стипендија а исплатените средства е
должен да ги врати на општината
Член 10
Со секој студент и ученик на кој му е доделена
стипендија ќе биде склучен посебен Договор во кој
подетално ќе се уредат начинот и условите за
користење на стипендијата.
Член 11
Студентите и учениците на кои што им е
доделена стипендија имаат обврска да извршуваат
практична работа во органите на општината во
траење од 15 дена за време на летниот распуст т.е.
во месеците Јули и Август.
Член 12
Правилникот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. Гласник на
Општина Зрновци .
Градоначалник,
на општина Зрновци

бр. 09-799/1

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе
З А К Л УЧ О К
За објавување на Конкурсот за доделување на
стипендии на новозапишани студенти и на ученици
од основно образование при ООУ ,, Синиша
Стоилов ,, Зрновци
од општината Зрновци
I
Го ојавувам на Правилникот доделување на
стипендии на новозапишани студенти и на ученици
од основно образование при ООУ ,, Синиша
Стоилов ,, Зрновци од општината Зрновци бр. 09799/1
донесена на седницата одржана на ден
21.11.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
Општина Зрновци
Градоначалник
Блаже Станков с.р
бр. 09- 800/2
28.11.2018

Врз основа на член 6 од Правилникот за
стипендирање на новозапишани студенти
студенти и на ученици од основно образование
при ООУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци од
општината Зрновци од Општина Зрновци,
Градоначалникот на Општината распишува:
КОНКУРС
За доделување на стипендии на новозапишани
студенти и на ученици од основно образование
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при ООУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци од
општината Зрновци
Согласно Правилникот за стипендирање
на новозапишани студенти од Општина
Зрновци на универзитетите во Република
Македонија.и
ученици
од
основното
образование при ООУ Синиша Стоилов Зрновци
од општина Зрновци Градоначалникот на
Општина Зрновци распишува Конкурс за
прибирање пријави за доделување на
стипендии за новозапишани студенти и
ученици од ООУ Синиша Стоилов од Зрновци .
Право на стипендија имаат студентите
учениците кои се:
-

-

и

Жители
на
општината
Зрновци со населените места
кои припаѓаат на општината
Зрновци );
Државјани на Република
Македонија;
Новозапишани
редовни
студенти и ученици
Не
се
корисници
на
стипендија или кредит од
други
институции
или
компании;

За
доделување
на
новозапишани студенти
следните критериуми:

стипендија
за
се
утврдуваат

4. Остварен успех во текот на
средното образование 4 и 5
(четири и пет),
По овој основ може да се добијат
најмногу 40 бода.
5. Дефицитарност на кадрите
што за секоја студиска
година ја утврдува со
посебна
Одлука
Градоначалникот на општина
.
По овој основ може да се добијат
најмногу 10 бода

6. Материјалните можности на
студентот
и
неговото
семејство за кој се земаат
месечните примања по член
на семејството на студентот
во однос на просечно
исплатената
плата
по
вработен
во
РМ
за
последните 3 (три )месеци.
По овој основ може да се добијат
најмногу 50 бода.
За доделување на стипендии за ученици се
утврдува следниот критериум
1.Дете на само хран родител.
По овој основ може да се
добијат најмногу 100 бода.
Кон Пријава
документи:

се

приложуваат

следните

8. Потврда за редовно запишан
зимски семестар за прва
година за студентот а за
ученикот потврда за редовен
ученик
9. Изјава за семејната состојба
на студентот заверена кај
нотар;
10. Уверение за приходи од
земјоделска или друга дејност
на студентот и на членовите
на неговото семејство;
11. Потврда за висината на
платите на членовите на
семејството на студентот;
12. За членовите на семејството
на студентот пензионерииспратница од пензија за
последниот месец;
13. За невработените членови на
семејството
на студентот
Потврда од Агенцијата за
вработување
дека
се
невработени или примаат
паричен надоместок;
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7.Потврда за самохрана мајка за
ученикот
Заинтересираните новозапишани студенти и
ученици Пријавите по распишаниот конкурс ги
доставуваат до Општина Зрновци на адреса ,,
Општина Зрновци ул. Илинденска бб Зрновци .
Конкурсот трае 10 дена
Рокот за поднесување на пријавите е до
30.11.2018година
Некомплетните пријави и пријавите кои ќе се
достават после предвидениот рок нема да се
разгледуваат.
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Градоначалник
Блаже Станков
Бр. 09-800/1
21.11.2018
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СОДРЖИНА
НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.15
1 . Одлука за усвојување на квартален извештај за работењето на КЈП,,Водна кула,,П.О Зрновци (трето
тромесечие) за период 01.01-30.09.2018 година
2. Решение за формирање на Советодавно тело по иницијатива на Советот на Општина Зрновци ,подржана од
Развојна фондација на заедниците- Штип .
3. Одлука за доделување на еднократна помош во прехрамбени продукти во вредност од 1500 денари по лице
4. Одлука за давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци
5. Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2018 година
6. Правилник за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основно образование при
ООУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци од општината Зрновци

7. Конкурс за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основно
образование при ООУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци од општината Зрновци
Издавач : Совет на Општина Зрновци
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