СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
ГОДИНА XXI

Бр. 17

Зрновци 27.12.2018 год.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Odlukata za usvojuvawe na
Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019godina
I.
Ја објавувам Одлуката за usvojuvawe na Buxetot
na Op{tina Zrnovci za 2019 godina br. 08 -908/1
donesenа na sednicata odr`ana na den 24.12.2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.

излегува по потреба

Se usvojuva Buxetot
Zrnovci za 2019 godina

na

Op{tina

^len 2
Planiranite prihodi po
vidovi na
prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi , a
rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo
bilansot na rashodi
buxetot na Op{tina
Zrnovci za 2018 godina I se sostaven del na ova
odluka .
^len 3
Odlukata za usvojuvawe na Buxetot na
Op{tina Zrnovci za 2019 godina vleguva vo
sila so denot na donesuvaweto a }e se objavi vo
Sl. glasnik na Op{tina Zrnovci .
Sovet na Op{tina Zrnovci

Op{tina Zrnovci

Pretsedatel

Gradona~alnik

Vlado Ristov s.r

Bla`e Stankov , s.r

Br.08- 908/1

Br.09-908/2

24.12.2017

27.12.2017

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

Vrz osnova na ~len 36 st.1 t. 15
od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/02) i ~len 21 stav 1 t.44 od statutot na
Op{tina Zrnovci (Sl. glasnil na Op{tina
Zrnovci br. 05/05)
Sovetot na op{tina
Zrnovci
na sednicata odr`ana na den
.24.12.2018 godina donese:

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Buxetot na Op{tina
Zrnovci za 2019

ODLUKA
Za usvojuvawe na Buxetot na Op{tina Zrnovci
za 2019 godina
^len 1

I.
Go objavuvam Buxetot na Op{tina
Zrnovci za 2018 godina po vidovi na prihodi
koi se utvrdeni vo bilansot na prihodi i
rashodite po osnovni nameni koi se utvrdeni vo
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bilansot na rashodi donesen na sednicata
odr`ana na den 24.12..2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik

бр.156/2009, бр.47/2011 и 192/2015) и член 21
од Статутот на Општината Зрновци (“Службен
гласник на Општината Зрновци 05/2005 ),
Советот на Општината Зрновци на 25-та
седница одржана на 24.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општината
Зрновци за 2019 година

Bla`e Stankov , s.r

Член 1

Br.09-897/2

Буџетот на Општината Зрновци за 2019
година (во понатамошниот текст Буџетот), се
извршува според одредбите на оваа Одлука.

27.12. 2018

Член 2
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

Буџетот на Општината се состои
од:.Основен буџет, Буџет на самофинасирачки
активности, Буџет на дотации, Буџет на
кредити и Буџет на донации.
Член 3

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Odlukata za izvr{uvawe na
Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019 godina
I.
Ja
objavuvam Odlukata za izvr{uvawe na
Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2018 godina
donesen na sednicata odr`ana na den 24.12..2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.

Корисниците на средствата на Буџетот
се должни утврдените средства во Буџетот да
ги
користат
наменски,
рационално
и
економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се
максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.

Gradona~alnik

За да се преземат нови обврски до
Советот на општината мора да се предложи
нов извор на средства или да се предложи
намалување на другите расходи во сразмерен
износ.

Bla`e Stankov , s.r

Член 5

Br.09 - 898/2

Градоначалникот на општината ја следи
реализацијата на планот на приходите и
другите приливи на основниот буџет на
општината.

Op{tina Zrnovci

27.12. 2018

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Службен весник на
Р.М.” бр.61/2004, бр.96/2004, бр.67/2007,

Градоначалникот на општината во
случај кога очекуваните приходи и други
приливи на основните буџети се реализираат
на повисоко ниво од планот може да изврши
дополнителни отплати на главнина и камата на
долг.
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Доколку во текот на извршувањето на
буџетот градоначалникот на општината оцени
дека се неопходни позначајни прераспределби
на одобрените средства со Буџетот или
реализацијата на приходите и другите приливи
значително отстапува од планот, предлага на
Советот
на
општината
изменување
и
дополнување на Буџетот.

Буџетските корисници по усвојувањето
на буџетот изготвуваат годишен финансиски
план по квартали за користење на одобрените
средства. Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува врз
основа на финансискиот план по месеци.

Член 6

Исплатата на платите на вработените ќе
се извршува во рамките на обезбедените
средства во Буџетот, согласно законските
прописи.

Пренамената во рамките на одобрените
Буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во
Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот
може
да
врши
прераспределба
меѓу
расходните ставки, програми и потпрограми по
претходно одобрување од Советот на
општината.
Одобрените средства со буџет на ниво
на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не
може да бидат намалени повеќе од 20% со
Одлука за прераспределба во тековната
фискална година.
Одобрените средства за плати и
надоместоци во рамки на буџет не можат да се
зголемат со прераспределба повеќе од 10%.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во
буџетот на самофинансирачки активности;
буџетот на дотации, буџетот на донации и/или
буџет на заеми планираните приходи и други
приливи не се реализираат, односно се
реализираат
над
планираниот
износ,
доставуваат
барање
за
намалување/зголемување
на
планот
на
приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои
Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината на одобрување
Член 8

Член 9

- коефициент за утврдување на плата на
избраните
и
именуваните
лица
Градоначалник се определува според бројот на
жителите во општината, а вредноста на
коефициентот за плата се утврдува согласно
законските
прописи.
Вредноста
на
коефициентот за платата на избрани и
именувани лица во Републиката, изнесува
26.755,00 денари.
- за вработените кои имаат статус на
државни службеници вредноста на бодот за
утврдување на бруто платите се утврдува со
Одлука за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници која ја
донесува Советот.
- за вработени кои немаат статус на
државни службеници пресметувањето и
исплатувањето на платата ќе се врши согласно
законските прописи за истите .
Член 10
Исплатата на платите и надоместоците
на вработените во локалните јавни установи,
кои се финасираат со блок дотации се
спроведува на следниот начини:
- средствата се планираат на наменската
сметка (930), а се извршуваат преку сметкатадотации на локални јавни установи (903),
- локалните јавни установи финасирани
со блок дотации од општинскиот буџет се
должни во рок од два дена пред исплатата на
платите на вработените до Општината да
достават барање за одобрување на средства
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за плати кон кое ќе ги приложат следните
обрасци: ПДД-МП и МП-1, копија од
рекапитулација од пресметани бруто и нето
плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по
име и презиме, бруто и нето плати за месецот
за кој се однесува платата.
- во случај на нови вработувања во
локалните јавни установи кои се финасираат
од општинскиот буџет, Градоначалникот дава
писмено
известување
за
обезбедените
средства,
истите се должни да го достават
известувањето за обезбедени финансиски
средства и да приложат образец М-1, а за
новите вработувања кои се финансираат од
блок дотацијата се доставува известување за
обезбедени
финансиски
средства
од
надлежното Министерство и Министерство за
финансии и се приложува образец М-1.
Член 11
Исплатата на платите и надоместоците
на вработените во локалните јавни установи
кои се финасираат од Буџет на дотации , ја
контролира и одобрува Министерството за
финасии.
Градоначалникот
на
општината
одделните пресметки на локалните јавни
установи
ги
доставува
до
ресорното
Министерство од кое се трансферира блок
дотација.
Ресорните Министерства доставените
пресметки за исплата на бруто плати и
надоместоци ги доставуваат до Министерство
за финасии за контрола и евиденција.
Член 12
На членовите на Совет на Општината
Зрновци им припаѓа месечен надоместок за
присуство на седницата на Советот и
надоместок за патните и дневните трошоци.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот на Општината Зрновци е
утврден на 7.644 денари .
На претседателот на Совет
на
Општината Зрновци за раководењето и
организирањето на работата на Советот,
надоместокот од став 2 на овој член е зголемен
и истиот изнесува 8.736 денари.

Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот се исплатува за
присуство на сите седници на Советот во
тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот се намалува за 30% за
секое отсуство од седниците на Советот. Во
случај кога советот има оддржано само една
седнца во месецот а членот на советот не бил
присутен и го оправда своето отсуство со
извештај за привремена спреченост од работа (
боледување), или пак бил спречен да
присуствува на седница поради стапување во
брак,стапување во брак на дете, посвојување
на дете , дарување на крв, вселување во дом,
или смрт на член од потесното семејство, или
советникот во тој момент бил на службен пат
за потребите на Општината, во тој случај на
советникот ќе му си исплати надоместок за
присуство на седница намалена за 30% од
утврдениот износ .
Доказот за отсуство од
седница, советникот ќе го достави преку
Претседателот на Совет, до Градоначалникот
на Општината.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на Советот не се исплатува доколку
членот на Советот не присуствувал на ниту
една седница на Советот во тековниот месец, а
при тоа неможе да го оправда своето отсуство.
Месечниот надоместок за присуство на
седницата на Советот не се исплатува доколку
Советот во тековниот месец не одржал
седница.
На членовите на Советот на Општината
Зрновци им се исплатуваат надоместоците за
патни и дневни трошоци за службени патувања
во земјата и странство според прописите кои се
однесуваат на државните службеници
вработени во општинската администрација
Член 13
Надоместокот за дневница за службено
патување во Републиката не се исплатува.
Износот на дневници за службено
патување во странство се исплатува и тоа:
- 50% од утврдената дневница, ако се
поднесе сметка за сместување, како и во
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случаи кога сместувањето не паѓа на товар на
органот на управата,
- 20% од утврдената дневница, ако
издатоците за сместување и исхрана не паѓаат
на товар на органот на управување.
- 5% од утврдената дневница, ако
издатоците за стручно оспособување и
усовршување не паѓаат на товар на органот на
државната управа, а престојот е над 30 дена.
Пресметката на издатоците за службено
патување во странство преку дневница се
одредува и тоа:
- една дневница - за секои 24 часа
поминати на службено патување во странство
и ако вкупното патување трае подолго од 12
часа и
- половина дневница за време од 12
часа поминати на службено патување во
странство, како и во случај кога остатокот од
времето во континуитет е подолго од 8 часа
Член 14
Во случај на боледување подолго од шест
месеци и во случај на потешки последици од
елементарни непогоди во смисла на Законот за
заштита и спасување, и други случаи на
вработениот во општината и локалната јавна
установа му се исплатува помош во висина од
една последно исплатена просечна месечна
плата во органот каде што е вработен.
Во случај на смрт на вработениот во општината и
локалната јавна установа, на неговото семејство
му припаѓа парична помош, во износ од две
последни исплатени плати во органот каде што
бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000
денари.
На вработениот во општината и локалната јавна
установа во случај на смрт на член на потесно
семејство (родител, брачен другар, деца родени
во брак или вон брак, посиноците, посвоените
деца и деца земени на издржување) доколку
живеел во заедница, му припаѓа парична помош
во висина на една последна исплатена просечна
месечна плата во органот каде што бил вработен
работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

се со место на живеење на иста адреса што се
докажува со документ за идентификација.
Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој
член се исплатуваат по претходно доставено
барање во тековната година.
Сите исплати на предните надоместоци се вршат
врз основа на претходно оформена и
комплетирана документација и донесено
решение од страна на Градоначалникот на
општината.
Средствата за овие намени се планираат во
Буџетот на општината во програма Д0Градоначалник подставка 413110 тековни
резерви (разновидни расходи).
Член 15
Надоместокот за отпремнина за пензионирање
на вработениот во Општината и локалната јавна
установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1
алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на
платите и изнесува двократен износ од
просечната исплатена месечна плата во
Републиката за соодветниот месец во кој
работникот заминува во пензија и се планира во
Буџетот на општинат.
Средствата за вработениот во општината се
планираат во програмата Е0 – Општинска
администрација, односно за вработениот во
локалната јавна установа во Програма Д0 –
Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери –
464940 – Трансфери при пензионирање

Член 16
Користењето на средствата од буџетот
на општината за вршење на функциите се
извршува со фактури во кои посебно се
искажуваат расходите по поодделни ставки, со
ситуација и други документи почитувајќи ги
одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на
услуги може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите не може да се издаде
фактура и само во ограничени поединечни
износи во противвредност на 6.000,00 денари,
при што задолжително мора да биде
приложена фискална сметка, а расходите
треба да бидат искажани по класификација на
соодветниот расход.

Живеењето во заедница подразбира
вработениот и членот на потесното семејство да
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Член 17
За средствата утврдени во Буџетот на
Општината во рамките на резервите (постојана
и тековна буџетска резерва-во програма А0Совет на општина.), одлучува Советот на
општината, а ги извршува Градоначалникот.
За средствата утврдени во Буџетот на
на општината во рамките на резервите
(тековна буџетска резерва) во програма Д0Градоначалник, одлучува Градоначалникот на
општината до износ од 100.000 денари.
За
искористените
средства
Градоначалникот е должен да поднесе
годишен извештај
за користењето на
средствата од резервите.

Член 21
Кога приходите што му припаѓаат на
Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот,
погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на
приходите на кои се уплатени, а доколку такви
приходи нема, тогаш на товар на другите
приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, или на повеќе
уплатени, односно наплатени приходи се врши
со решение на Градоначалникот, освен во
случаите каде надлежноста им припаѓа на
други органи.
Член 22

Член 18

За средствата распоредени во сите
програми и потпрограми во Буџетот за 2018
година одлучува Градоначалникот на општина
Зрновци во рамки на утврдени износи во
Буџетот, освен за трошење на средствата од
подставките во програма Совет на општина А0
и тоа:
-

-

тековна резерва, трансфери до
здруженија на граѓани и фондации и
трансфери до невладини организации,
трансфери до спортски клубови и
други трансфери за кои одлучува
Советот на општина Зрновци
Член 19

Средствата утврдени во Буџетот и
распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на
општината
Член 20
Буџетските
корисници
можат
да
вработуваат нови работници и да пополнуваат
испразнети работни места само под услов, ако
за тоа се обезбедени средства во Буџетот на
општината.
За
обезбедените
средства
Градоначалникот на општината дава писмено
известување за обезбедените средства, по
претходно дадено позитивно мислење од
Министерство за информатичко општество и
администрација на актите за систематизација.

Буџетот на Општината Зрновци се
извршува од 01.01.2019 до 31.12.2019 година
Член 23
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во “Службен гласник на
Општината Зрновци”, а ќе се применува од 01
Јануари Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08-898/1
24.12.2017
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe
vrednosta na bodot za plati na dr`avni
slu`benici za 2019
I.
Go
objavuvam Odlukata za utvrduvawe
vrednosta na bodot za plati na dr`avni
slu`benici za 2019 godina br. 08-899/1
donesen na sednicata odr`ana na den 24.12..2018
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Br.08- 899/1

II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik

24.12.2017
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

Bla`e Stankov , s.r

ZAKLU^OK

Br.09- 899/2

Za objavuvawe na Odlukata za davawe
soglasnost na Godi{niot plan za vrabotuvawe
vo Op{tina Zrnovci za 2019 godina

27.12. 2018

I.
Врз основа на член 88 став (2) од Законот за
административни

службеници

(„Службен

весник на Република Македонија“ бр.27/14,
199/14, 48/15, 154/15

и

5/16), Советот на

Ja objavuvam Odlukata za davawe soglasnost na
Godi{niot plan za vrabotuvawe vo Op{tina
Zrnovci za 2019 godina br. 08-901/1 donesen na
sednicata odr`ana na den 24.12..2017

општина Зрновци, на 25- та седница одржана
на 24.12. 2018 година, донесе

II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.

ОДЛУКА

Op{tina Zrnovci
за утврдување на вредност на бодот за
платитена државните службеници за 2019

Gradona~alnik

година

Bla`e Stankov , s.r
Br.09- 901/2

Член 1

27.12. 2018

Вредноста на бодот за платите на
државните

службеници

за

2019

година

изнесува 76,80 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
општина Зрновци“, а ќе се применува со

Vrz osnova na ~len 20-б od Zakonot za
вработените во јавниот сектор (Sl. Vesnik na RM
br. 27/14, 199/14, 27/16), ~l. 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava ( "Slu`ben
vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 21 stav 1 точка
44 od Statutot na Op{tina Зрновци ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Зрновци " br. 05/2005),
Советот na Op{tina Зрновци на 55-та седница
одржана на ден 24.12.2018 година донесе :

исплата на платата за јануари 2019 година

ОДЛУКА

Pretsedatel

За давање на согласност на Годишниот план за
вработување во Општина Зрновци за 2019
година

Vlado Ristov s.r

Член 1

Sovet na Op{tina Zrnovci
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Со оваа одлука се дава согласност на
Годишниот план за вработување во општина
Зрновци за 2019 година.
Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Зрновци
Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08- 901/1
24.12.2017
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Buxetskiot kalendar na
Op{tina Zrnovci za 2019godina

I.
Go
objavuvam Buxetskiot kalendar
na
Op{tina Zrnovci br. 08-900/1
za 2019 godina
donesen na sednicata odr`ana na den 24.12..2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09- 900/2
27.12. 2018
Soglasno ~len 27 stav 4 i 5 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalna
samouprava , Sovetot na Op{tina Zrnovci na

sednicata odr`ana na
donese:

25.12.2017

godina ,

BUXETSKI KALENDAR za 2018
godina
1.
Sovetot na Op{tinata go donesuva
buxetskiot kalendar vo mesec
DEKEMVRI
2. Ministerot za Finansii izgotvuva
izve{taj i go dostavuva do Vladata vo
mesec MART
3. Sovetot na op{tinata ja donesuva ili
razgleduva fiskalnata strategija na
op{tinata vo mesec MART ili APRIL
4. Gradona~alnikot na op{tinata gi
utvrduva
glavnite
nasoki
za
podgotvuvawe na finansiskite planovi
na op{tinskite buxetski korisnici , vo
mesec JUNI, ЈУЛИ
5. Gradona~alnikot na op{tinata gi
dostavuva do op{tinskite buxetski
korisnici
glavnite
nasoki
za
izgotvuvawe na finansikite planovi vo
mesec JULI, AVGUST
6. Op{tinskite buxetski korisnici gi
dostavuvaat
do
op{tinata
svoite
predlog
buxetski
presmetki
finansiski planovi , so obrazlo`enie
za visinata na iznosite vo mesec
AVGUST
7. Finansiskiot oddel na op{tinakta
administracija gi analizira barawata
na op{tinskite buxetski korisnici i
go
izvestuva
Gradona~alnikot
za
osnovnite parametri (zgolemeni ili
namaleni barawa) vo mesec AVGUSTSEPTEMVRI
8. Ministerot za Finansii go dostavuva do
op{tinata
buxetskiot
cirkular
najdocna
do
krajot
na
mesec
SEPTEMVRI
9. Gradona~alnikot
na
op{tinata
podgotvuva Predlog Plan na programi za
razvoj
usogalsen so nasokite na
Cirkularot od Ministerot za Finansii
i istiot go dostavuva na odobruvawe od
Sovetot na op{tinata najdocna do 20
ОКТОМВРИ
10. Sovetot na Op{tinata go odobruva
Predlogot na planot na programite za
razvoj najdocna do 15 НОЕМВРИ
11. Finansiskiot Oddel na op{tinakata
administracija
zaedno
so
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Gradona~alnikot na op{tinata go
podgotvuvaat
predlog-buxetot
na
op{tinata vo mesec NOEMVRI
12. Gradona~alnikot na op{tinata go
dostavuva do Sovetot , predlog buxetot
na op{tinata najdocna do 20 ДЕКЕМВРИ
13. Sovetot
na op{tinata go donesuva
buxetot na op{tinata za narednata
godina najdocna do krajot na mesec
DEKEMVRI
Sovet na Op{tina Zrnovci

Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.3 od Statutot na
op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina
Zrnovci 05/2005) Sovetot na op{tina Zrnovci
na sednicata odr~ana na den 24.12.2018 godina
donese :
P R O G R A M A
Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za
2019 godina

Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08- 900/1
24.12.2018
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програмата
Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za
2019 godina
I.
Ја
objavuvam Програмата Za rabota na
Sovetot na op{tina Zrnovci za 2019 godina br.
08-891/1 donesen na sednicata odr`ana na den
24.12.2018

1.Osvrt za rabota na
Zrnovci vo 2018 godina

Sovetot na op{tina

Izgotvuva~:
Stru~na
slu`ba
Sovetot na op{tina Ztnovci

pri

Rok na razgleduvawe : Februari
2. Izve{taj od gradona~alnikot na op{tina
Zrnovci
za
raboteweto
na
lokalnata
samouprava vo 2018 godina .
Izgotvuva~:
op{tina Zrnovci

Stru~na

slu`ba

pri

Rok na razgleduvawe : Februari
3.Izve{taj za raboteweto na Mesnite zaednici
na podra~jeto na op{tina Zrnovci i
problemite so koi se soo~uvaat pri
raboteweto.
Izgotvuva~i
: Pretsedatelite na
Mesnite Zaednici od Vidovi{te, Morodvis i
Vidovi{te.

II.
Rok na razgleduvawe : Februari
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на
Општина Зрновци .
OP[TINA ZRNOVCI
Gradona~alnik
Bla`e Stankov
Br.09-891/2

4. Informacija za opfatot na brojot na
u~enicite vo u~ebnata 2018/19 godina i
problemite vo vrska so nastavata vo vtoroto
polugodie .
Izgotvuva~: Direktorot
Sini{a Stoilov ,, Zrnovci

na

OOU

Rok na razgleduvawe - Februari

27.12.2018

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

,,

5. Izve{taj za realizacija na Programata na
KJP "Vodna Kula " Zrnovci za 2018 godina .
Izgotvuva~ : Direktorot na KJP " Vodna
Kula" Zrnovci.

Izgotvuva~:
op{tina Zrnovci.

Rok na razgleduvawe : - Februar
6. Izve{taj za realizacija na Programata za
rabota na Јавната општинска установа за деца детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина
Зрновци
Izgotvuva~ : Direktorot
na Јавната
општинска установа за деца - детска градинка ,,
Бисерчиња ,, с. Зрновци.
Rok na razgleduvawe : - Februar

Stru~na

Slu`ba

pri

Rok na razgleduvawe : Fevruar

:

Stru~na

slu`ba

pri

Rok na razgleduvawe : Mart
9. Zavr{na smetka na Buxetot na op{tina
Zrnovci za 2018 godina
Izgotvuva~ : Slu`ba za finansii i Buxet
pri op{tina Zrnovci
Rok na razgleduvawe : Mart
10. Informacija za raboteweto na VP ,,
BREGALNICA ,, Ko~ani i aktivnosti koi se
prezemaat za realizacija na planot za
navodnuvawe .
Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP,,
Bregalnica ,, Ko~ani
Rok na razgleduvawe : Mart- April

slu`ba

pri

Rok na razgleduvawe : April
12. Informacija za dodeleno grade`no
zemji{te za individualna izgradba i davawe na
grade`no zemji{te na vremeno i trajno
koristewe vo periodot Januari - Juni
Izgotvuva~
op{tina Zrnovci

:

Stru~na

slu`ba

pri

13.Informacija za realizacija na Programata
za ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina
Zrnovci vo periodot Januari - Juni 2019
Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina
Zrnovci
Rok na razgleduvawe : Maj - Juni

8. Informacija za sostojbata so patnata i
uli~nata mre`a na podra~jeto na op{tina
Zrnovci i aktivnostite koi treba da se
prezemet.
Izgotvuva~
op{tina Zrnovci

Stru~na

Rok na razgleduvawe Maj -Juni

7. Izve{taj za realizacija na Programa za
ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto
na op{tina Zrnovci za 2018 godina.
Izgotvuva~:
op{tina Zrnovci

11. Informacija za realizacija na planot so koj
se
predviduva
proletnata
seidba
i
razgleduvawe na problemite so koi se
soo~uvaat zemjodelcite.

14. Informacija za realizacija na programata
za izgradba i odr`uvawe na
na lokalni
pati{ta i ulici na podra~jeto na op{tina
Zrnovci.
Izgotvuva~:
op{tina Zrnovci

Stru~na

slu`ba

pri

Rok na razgleduvawe : Maj - Juni
15. Izve{taj za funkcioniraweto na sistemot
za " Vodosnabduvawe na op{tina Zrnovci so
naselenite
mesta
Zrnovci,Morodvis
i
Vidovi{te" so voda za piewe i aktivnosti koi
se prezemaat za negova realizacija.
Izgotvuva~: Sru~na slu`ba pri Sovetot
na op{tina Zrnovci.
Rok na razgleduvawe: Juli
16. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite
zaednici vo op{tina Zrnovci vo vrska so
donesuvaweto na planot za navodnuvawe .
Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP ,,
BREGALNICA ,, Ko~ani
" Rok na
razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri
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17. Informacija za opfatot na brojot na
u~enicite vo u~ebnata 20019/20 godina i
problemite vo vrska so nastavata.

Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot
na op{tina Zrnovci
Rok na razgleduvawe : Noemvri

Izgotvuva~:Stru~na slu`ba
Rok
Oktomvri

na

razgleduvawe:

Septemvri

-

18.Informacija za opfatot na brojot na decata
vo Јавната општинска установа за деца - детска
градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина
Зрновци.

23. Programa za rabota na Sovetot na op{tina
Zrnovci za 2020 godina
Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot
na op{tina Zrnovci.
Rok na razgleduvawe : Noemvri

Izgotvuva~: Direktorot
na Јавната
општинска установа за деца - детска градинка ,,
Бисерчиња ,, с. Зрновци

24. Programa za ureduvawe na grade`no
zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za
2020 godina.

Rok
Oktomvri

Izgotvuva~: Stru~na
sovetot na op{tina Zrnovci

na

razgleduvawe:

Septemvri

-

19. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite
zaednici vo op{tina Zrnovci vo vrska so
donesuvaweto na planot za navodnuvawe
Izgotvuva~: MZ Zrnovci MZ Vidovi{te
i MZ Morodvis
Rok
Oktomvri

na

razgleduvawe

:

Septemvri-

20. Razgleduvawe na
godi{niot plan za
navodnuvawe zafateno so LKM od HMS "
Bregalnica" Ko~ani
Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi priAD
VODOSTOPANSTVO NA RM Podru`nica
Ko~ani ,, Ko~ani
Rok na
Oktomvri

razgleduvawe

:

Septemvri-

21. Sve~ena sednica za odbele`uvawe na
praznikot "8-mi " noemvri , Praznik na
op{tina Zrnovci .

pri

Rok na razgleduvawe : Dekemvri
25. Predlog - Buxetot na na op{tina Zrnovci za
2020 godina
Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo op{tina
Zrnovci
Rok na razgleduvawe : Dekemvri
26. Predlog -Odluka za izvr{uvawe na Buxetot
na op{tina Zrnovci za 2020 god.
Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo op{tina
Zrnovci
Rok na razgleduvawe : Dekemvri
Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08- 891/1
24.12.2018

Rok na odr`uvawe : Oktomvri- Noemvri
22. Programa za izgradba i odr`uvawe na
lokalnata patna i uli~na mre`a na podra~jeto
na op{tina Zrnovci za 2020 god.

Slu`ba

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakont
za lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002 godina ) Gradona~alnikot na op{tina
Zrnovci donese:
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ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Programata Za ureduvawe na
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina
Zrnovci za 2019g.
I.
Ја објавувам Програмата Za ureduvawe na
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina
Zrnovci za 2019 gод. br. 08- 892/1 donesenа na
sednicata odr`ana na den 24.12.2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09-892/2
27.12.2018
Vrz osnova na ~l. 46 st.1 od Zakonot za
grade`no zemji{te ( Sl. vesnik na R. M. br.
82/08) , i ~l.21 st.1 t.8 od Statutot na op{tina
Zrnovci ( Sl. glasnik na Op{tina Zrnovci
br.05/05) Sovetot na op{tina Zrnovci na
sednicata odr`ana na den 24.12.2018 god. donese:

PROGRAMA
Za ureduvawe na grade`no zemji{te na
podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2019g.

Aktivnostite predvideni so ovaa
Programa pretstavuvaat kontinuitet na
aktivnostite za ureduvawe na grade`no
zemji{te na teritorijata na op{tina
Zrnovci i se zasnovuva na stru~ni iskustva
od minatite godini, vo sproveduvaweto na
DUP i GUP na Zrnovci, DUP i UDNM na
Morodvis i Op{tiot akt za gradba vo
naseleno mesto Vidovi{te ( Soogled na
faktot
deka
s.
Vidovi{te
nema
urbanisti~ka dokumentacija )
Navedenite urbanisti~ki planovi
DUP i GUP na Zrnovci , DUP i UDNM na
Morodvis i Op{tiot akt za gradba vo
naseleno mesto Vidovi{te }e prestanat da

se primenuvaat otkako
Sovetot na
Op{tina Zrnovci so odluka }e gi usvoi
UPS za Zrnovci , Morodvis i Vidovi{te
koi se ve}e vo procedura na donesuvawe .
Vo programata utvrden e obemot na
rabotata
kako
i
sredstvata
za
izgradba,odr`uvawe i rekonstrukcija na
komunalnata infrastruktura.

A. PRAVCI NA DELUVAWE
Programata za ureduvawe na grade`noto
zemji{te na podra~jeto na op{tina
Zrnovci vo 2018 god. gi predviduva slednite
aktivnosti:
1. Lokalitet na koj ke se dodeluva
grade`no zemji{te
2. Obem na ureduvawe
3. Visina na nadomestok na grade`no
zemji{te
4. Na~in na presmetuvawe na neto
korisna povr{ina (NKP)
5. Eksproprijacija
6. Aktivnosti
Vo zavisnost od finansiskata mo`nost,
ovaa Programa mo`e da se dopolnuva so
aktivnosti koi }e se prevzemaat vo tekot na
2019 godina a vo momentot ne se predvideni.
1. Lokaliteti na koi }e se dodeluva
grade`no zemji{te:
A)Lokalitet "Lozja"
Lokacii koi }e bidat dodeleni vo tekot
na 2018 godina na koi }e se gradat individualni
stanbeni zgradi P+1 i P+2
KP 5728/17 GP 1.11 P=355.22m2 ; KP
5728/16 GP 1.15 P=436m2 ; KP 5728/14 GP 1.17
P=221.07m2; KP 5728/15 GP 1.18 P=228.07m2; ;
KP 5728/4 GP 1.07 P=446m2; ; KP 5728/13 GP 1.16
P=373m2;i KP 5728/18 P= 537m2.
B) Zona za malo stopanstvo
KP br. 5584/2 GP 1.08; i
br.5584/3 KP br. 5588/2 GP 1.07 .

KP

Navedenite aktivnosti bea predvideni i vo
programata za ureduvawe na grade`no zemji{te
od 2018
godina
me|utoa istite ne se
realizirani pa od tie pri~ini se predviduvaat
kako sostaven del na Programata za 2019 god.
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Vo
naselenite
mesta
koi
nemaat
urbanisti~ka dokumentacija do oformuvaweto
na istata , izgradbata }e se vr{i na na~in {to
so Op{t akt e utvrden od Sovetot na op{tina
Zrnovci.

lokaliteti kade {to tro{ocite za ureduvawe
na grade`noto zemji{te
gi nadminuvaat
predvidenite tro{oci predvideni so ovaa
programa , istite }e se nadomestuvaat po
odnapred napravena kalkulacija.

Predmet na dodeluvawe }e bide i :

Liceto na koe mu e dodeleno grade`noto
zemji{te e dol`no da go uplati nadomestokot
za ureduvawe na grade`no zemji{te vo rok od 2 (
dva) meseci od denot na dodeluvaweto.

- Grade`no zemji{te ( uzurpirano ili dadeno)
na koe se izgradeni objekti bez grade`na
dozvola, a koi se vklopeni vo DUP na Zrnovci
,UDNM na Morodvis i Op{tiot akt za gradba
za s. Vidovi{te . Ova grade`no zemji{te }e
bide dodeleno otkako prethodno }e bidat
legalizirani
objektite
na
predmetnoto
zemji{te soglasn Zakonot za postapuvawe so
bespravno izgradeni objekti (,, Sl. vesnik na
Republika
Makedonija
br.
23/11,
54/11,155/12,72/13,44/14,155/14,199/14,124/15
и
129/15)
- Dooformuvawe na grade`na parcela
predvidena so urbanisti~ki plan dokolku
sopstvenikot ima pove}e od 50% od grade`nata
parcela

Nadomestokot se pla}a za NKP
predvidena so zavereniot Glaven proekt.
Pri formiraweto i dooformuvaweto na
grade`ni parceli, grade`noto zemji{te }e se
pla}a po pazarna cena za m2.zaedno so trajnite
nasadi i eventualno objekti so tehni~ka
dokumentacija, ako postoi.
Visinata na nadomestokot za ureduvawe
na grade`no zemji{te }e se tretira kako
minimum vrz baza na uslovite za gradba
izdadeni od op{tina Zrnovci i Proektnata
dokumentacija, a toj minimum iznesuva:
a) Za objekti P+1 so dimenzii 10h8m, ili bruto
povr{ina vo osnovata 80m2 se pla}a za 120 m2
NKP;

2. Obem na ureduvawe
Izgradba na infrastrukturata:
- Probivawe na ulici
- Izgradba na vodovodna mre`a
Izgradba
trafostanica

na

elektri~na

mre`a

i

- Izgradba na kanalizaciona mre`a
3. Visina na nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te
- Imotno - pravni raboti

b) Za objekti P+1 so dimenzii 10 h 10 m ili
bruto povr{ina vo osnova 100m2 se pla}a za
160m2 NKP.
Investitorot koj }e gradi nov objekt na
lokacija na koja se ru{i star objekt,
presmetuvaweto na NKP se vr{i taka {to od
novata povr{ina se odzema povr{inata koja se
ru{i i }e se pla}a samo nadomestok za
razlikata no ne pomalku od 15% od povr{inata
na noviot objekt.

- Probivawe na ulici
- Izgradba na vodovodna mre`a
- Izgradba na kanalizaciona mre`a
Izgradba
trafostanica
Vo
odredeni

na

elektri~na

mre`a

i

isklu~itelni slu~aevi, kade na
grade`ni
parceli
ili
celi

Visinata na nadomestokot za ureduvawe
na grade`no zemji{te vo Programata }e se
presmetuva vo eur . a }e se naplatuva vo
denarska protivrednost spored kursot na NBna
RM {to va`i na denot koga se pla}a.
Vo ovaa Programa nadomestokot
predviden da se presmetuva vo eur.
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e

Preku nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te na korisnicite na
lokaciite im se obezbeduva infrastruktura
predvidena so ovaa Programa.

Visina na nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te Za naseleno mesto
Zrnovci:

Tro{ocite za priklu~ok na vodovodnata,
kanalizacionata i elektri~nata mre`a (
soglasnosti, taksi i sl.) pa|aat na tovar na
investitorot.
Tro{ocite
za
dvorno
ureduvawe
(pristapni pateki, potporni zidovi, dvorno
zelenilo i {ahti vo parcelata) pa|aat na tovar
na investitorot.
Tro{ocite za dislokacii na vodovodni,
kanalizacioni i elektri~na mre`a( no ne i
privatni priklu~ni linii) ako pominuvaat niz
grade`nata
parcela
i
go
popre~uvaat
gradeweto, dogradbata ili nadgradbata na
objektot, a za koi se plateni tro{ocite za
ureduvawe na grade`no zemji{te pa|aat na
tovar , na op{tina Zrnovci.
Ako tro{ocite za dislokacija se
pogolemi od plateniot nadomestok, vo toj
slu~aj razlikata pa|a na tovar na investitorot.
Tro{ocite za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo naselenite mesta vo op{tinata koi
nemaat urbanisti~ka dokumentacija za gradba se
odreduva vrz osnova na Op{t akt za gradba vo
naseleni mesta bez izgotvena tehni~ka
dokumentacija za gradba.
Tro{ocite za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo sekoja oblast za dodeluvawe na
lokacii, op{tina Zrnovci }e gi objavuva
dodeka cenata na zemji{teto }e ja objavuva
Ministerstvoto za transport i vrski.
Cenata na grade`noto zemji{te koe }e bide
predmet na dodeluvawe so neposredna spogodba
}e bide 300,00 mkd/m2 Ovii ceni se dobieni od
Ministerstvoto za transport i vrski od
predhodnata godina
Cenata na grade`noto zemji{te pod objekt koe
}e bide predmet na dodeluvawe so neposredna
spogodba soglasno zakonot za legalizacija na
bespravno izgradeno zemji{te }e bide 1 eur
/m2.

a) Individualni i kolektivni stambeni zgradi
prva zona 14 evra/m2
b)Individualni i kolektivni stambeni zgradi
vtora zona 10 evra/m2
v) Delovni prostorii i individualni du}ani 25
evra / m2
g) Industriski i proizvodni objekti 10 evra
/m2
d) Selsko-stopanski objekti 3 evra/m2
Visinata na nadomestokot za ureduvawe
na grade`no zemji{te za Morodvis i
Vidovi{te iznesuva 50% od cenata predvidena
pod b),v),g),i d) za s. Zrnovci.
Otkako investitorot }e go plati
nadomestokot za ureduvawe na grade`no
zemji{te op{tinata go izdava Odobrenieto za
gradba .
Odobrenieto za gradewe ne mo`e da se
izdade ako ne e platen nadomestokot za
ureduvawe na grade`no zemji{te , osven ako
investitorot i op{tinata sklu~at dogovor za
pla}awe na nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te na rati ili sklu~at dogovor
so koj e utvrdeno deka investitorot }e go uredi
zemji{teto na sopstven tro{ok ili donesen e
akt vrz osnova na koj investitorot e osloboden
od pla}awe na nadomestokot ili investitorot
dostavil bankarska garancija za pla}awe na
nadomestokot ili investitorot vostanovil
hipoteka vo korist na op{tinata .
Odobrenieto za gradewe se izdava po
elektronski pat vo rok od dest rabotni dena od
dostavuvaweto na dokaz za platen nadomestok za
ureduvawe na grade`no zemji{te, odnosno od
denot na sklu~uvaweto na dogovorot za na~inot
na pla}awe na nadomestokot ili dogovorot so
koj e utvrdeno deka investitorot }e go uredi
zemji{teto na sopstven tro{ok , odnosno od
denot na dpnesuvaweto na akt vrz osnova na koj
investitorot e osloboden od pla}awe na
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nadomestokot ili od denot na donesuvaweto na
bankarska
garancija
za
pla}awe
na
nadomestokot ili dostavuvawe dokaz za
vospostavena hipoteka vo korist na op{tinata .

- Gara`a

Za delovni , industriski i stopanski
objekti, nastre{nici i sl. ( Benzinski pumpi,
skladovi i proizvodni kapaciteti, farmi,
parking placevi i sl. von grade`niot reon , a za
koi e obezbedeno grade`na dokumentacija od
nadle`niot organ }e se pla}a 10% od visinata
na tro{ocite predvideni vo to~ka g) poradi
koristewe na postojnata infrastruktura (pat,
elektri~ni dalnovodi, niskonaponska mre`a i
dr.).

- Skali{en prostor, zaedni~ka komunikacija
30%

Op{tina Zrnovci nema
ureduvawe na ova zemji{te.

Podrum -pretstavuva nivo na objektot koj e
celosno vkopan vo zemjata ili cokleto na
prizemjeto e do 1m nad terenot, a kaj zakosenite
tereni do 65 cm. strani~nite povr{ini da se
vkopani.

obvrska

za

Kon
realizacija
na
komunalnata
infrastruktura na oddelni ulici, naselbi i
lokacii }e se pristapi otkako }e se obezbedat
95% od sredstvata za komunalna usluga od
sopstvenicite na lokaciite
Na~in na presmetuvawe na neto korisna
povr{ina ( NKP)
a) Stambeni objekti
- Stambeni prostorii

100%

- Stambeni prostorii(podrumi),i potpokriven
prostor so visina do 2.5m 20%,
- Lo|ija, balkoni
40%

zatvoreni od

tri strani

- Lo|ija, balkoni
30%

zatvoreni od

dve strani

10%

- Pomo{ni prostorii,
kotlara
30%

ostava

za

gorivo,

-Logija
zatvorena
od
tri
50%,zatvorena od dve strani 30%

strani

-Balkoni
40%

terasi

-Otvoren
30%

i

nadkrien

prostor

Prizemje - pretstavuva nivo na objektot nad
podrumot ili kotata na podot da e na visina od
0 - 1m. nad terenot dokolku nema podrum.
Sprat - Nivo na objektot nad prizemjeto
Potkrovje - nivo na objektot nad posledniot
kat koj e delumno ili vo celost izgraden vnatre
vo krovnata konstrukcija i e namenet za
stanovawe ili druga namena ~ija najgolema
~ista visina na kalkanskite zidovi mo`e da
bide maksimum 1.5 m , za ovie potkrovja se vr{i
naplata na nadomestok vo visina od 20 %. Za
potkrovjata so povisoki kalkanski zidovi se
presmetuva nadomestok izme|u potkrovje i kat.

Na vaka presmetana povr{ina vrz baza na

- Pomo{ni prostorii, ostava za gorivo,
kotlara, trafostanica vo objektot, vizba 30%

zidarski merki od proektot se namaluva

- Gara`a

3% na ime vgraden malter na zidovite.

10%

- Skali{en prostor,zaedni~ka komununikacija
30%

Dokolku investitorot izgradi pogolema

b) Delovni prostorii i individualni du}ani

neto korisna povr{ina od onaa po

- Prostorii

100%

zavereniot glaven proekt {to ja platil

50%

dol`en e vi{okot na izgradenata NKP

- Magacini, prostorii vo vizba
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da go plati po cena {to va`i na denot na

- Dogradba i nadgradba 2 h 35 m2 h 50% h 630,00
odnosno 22.050,00 mkd

pla}aweto.
Ova va`i i za prijavuvaweto od strana
na nadle`nata inspekcija za gradba.
Nadomestokot za ureduvawe na grade`no
zemji{te korisnicite }e go uplatuvaat na `-ka
Trezorska smetka 100000000063095 , Uplatna
smetka 840-129-6511 i prihodna {ifra 717137 .

AKTIVNOSTI -PRIHODI
Dogradba i nadgradba vo prva zona na
Zrnovci:
- Dogradba i nadgradba
odnosno 60.060,00 mkd

2 h 35m2 h

858,00

- Gara`i 2 h 15m2 h 10% h 86,00 odnosno 258,00
mkd
- Sanitarni ~vorovi 2 h 6 m2 h 858,00 odnosno
10.296,00 mkd
- Selski stop. objekti 9 h 40m2 h 184,5 odnosno
66.348,00 mkd

- Selski stopanski objekti 6 h 40m2 h 50%h184,5
odnosno 22.140,00 mkd
vkupno .............. 44.190,00 mkd
Prihodi od novi gradbi koi se o~ekuvaat
dokolku se realizira Programata vo Zrnovci
- Individualni stambeni zgradi 4 h 132.840,00 =
531.360,00 mkd
- Industriski i proizvodni objekti 1 h 190m2 h
154 odnosno 29.260,00 mkd
vkupno ................. 542.620,00 mkd
Prihodi od novi gradbi vo Vidovi{te i
Morodvis dokolku se realizira programata:
- Individualni stambeni
66.420,00odnosno 132.840,00 mkd

zgradi

2

h

- Industriski i proizvodni objekti 1 h 190 m2
h7.5 h 50% odnosno 14.630,00 mkd
vkupno.................... 147.470 mkd

- Delovni prostorii 1 h 30m2 h 1537,5odnosno
46.125,00 mkd
vkupno ............. 183.087,00 mkd

Dogradba i nadgradba vo vtora zona na
Zrnovci:
- Dogradba i nadgradba 2 h 35m2 h 630,00 odnosno
44.100,00 mkd
- Gara`i 2 h 15m2 h 10% h 63,00 odnosno 1.890,00
mkd
- Sanitarni ~vorovi 2 h 6 m2 h 630,00 odnosno
7.560,00 mkd
- Selski stop. objekti 9 h 40m2 h 184,5 odnosno
66.348,00 mkd
- Delovni prostorii 1 h 30m2 h 1537,5odnosno
46.125,00 mkd

Vkupni prihodi koi se o~ekuvaat po
ovaa programa na nivo na op{tina Zrnovci
dokolku se realizira istata }e iznesuvaat
799.710,00 mkd

RASHODI
Dokolku predvidenite sredstva se priberat
istite }e se tro{ot po sledniot redosled:
- Dovr{uvawe na kanalizacijata vo Zrnovci
............ 408.735,00 mkd
Pro{iruvawe
na
vodovodnata
mre`a.......................... 466.268,00 mkd
- Pro{iruvawe
na
elektri~na
.......................... 140.000,00 mkd
Eksproprijacija
i
........................... 40.975,00,00 mkd

depsedirawe

vkupno ............. 166.023,00 mkd
VKUPNO:

Dogradba i nadgradba vo Morodvis i
Vidovi{te

1.056.390,00 mkd
Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
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mre`a

Vlado Ristov s.r
Br.08- 892/1
24.12.2018
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

Ovaa
programa
vo
kontinuitet
prestavuva prodol`uvawe so aktivnostite vo
pogled na izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe
i za{tita na op{tinskite pati{ta i ulici
na podra~jeto na op{tina Zrnovci koi
aktivnosti ostanaa neralizirani predvideni so
programata za 2018 godina.
AKTIVNOSTI
Vo 2019 godina so ovaa programa se
predviduvaat slednite aktivnost:

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програмата за izgradba
,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na
op{tinskite pati{ta i ulici za 2019 godina
I.
Ја
објавувам
Програмата
зa
izgradba
,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na
op{tinskite pati{ta i ulici za 2019godina br.
08- 701/1 donesenа na sednicata odr`ana na den
24.12..2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09-893/2

1. Prodol`uvawe na aktivnostite koi
bea predvideni so programata za 2018 godina od
koi del se realizirani a pogolem del koi
ostanaa nerealizirani, }e bidat opfateni vo
ovaa programa za realizacija vo 2019 godina
kako i prevzemawe na novi aktivnosti .
2. Probivawe, tamponirawe i izgrdba
na likalen pat Orizni gumna - Drumot vo
dol`ina od 2 km.
3. Probivawe, tamponirawe i izgrdba
na del od
likaleniot
pat
Fudbalsko
igrali{te vo Zrnovcim.v Maleole
vo
dol`ina od 2,3 km.
4. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec "Diva Topola- Vidovi{te vo
dol`ina od 11km
5. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec Zrnovci -Vodna kula - Brana vo
dol`ina od 7 km

27.12.2018
Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.12 od Statutot na
op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina
Zrnovci 05/05) Sovetot na op{tina Zrnovci na
sednicata odr`ana na den 24.12. 2018 godina
donese :
P R O G R

A M

A

Za izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i
za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici za
2019 godina
VOVED

6. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina
od 6 km
7. Izgradba na ulica Krak K1 - s.
Morodvis
- Arheolo{ki lokalitet od
proektot lokalen pat : s. Morodvis Arheolo{ki lokalitet ,, Crkvi{te ,, i
Arheolo{ki lokalitet ,, Manastiri{te
8. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s.
Vidovi{te .
9.
Probivawe
,tamponirawe
asfaltirawe na ulici 3,5 km
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TEKOVNI AKTIVNOSTI
- Odr`uvawe na lokalnite pati{ta i
ulici (~istewe na odroni i nasipi)
- Krpewe na udarni
asfaltiranite ulici i pati{ta

dupki

na

-Nabavka i postavuvawe na soobra}ajni
znaci

4. Probivawe, tamponirawe i izgrdba
na del od
likaleniot
pat
Fudbalsko
igrali{te vo Zrnovci - m.v Maleole vo
dol`ina od 2,3 km.
5. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec Zrnovci -Vodna kula - Brana vo
dol`ina od 7 km
6. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina
od 6 km

-Zimsko odr`uvawe
-Re{avawe na tekovni problem
FINANSOV DEL
Prihodi :
- Investicii od Agencijata za dr`avni
pati{ta na Republika Makedonija----------------------------2.600.000,00 den.
- Investicii od Agencija za finansiska
poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj
na Republika Makedonija 8.800.000,00 den.

7. Izgradba na ulica Krak K1 - s.
Morodvis
- Arheolo{ki lokalitet od
proektot lokalen pat : s. Morodvis Arheolo{ki lokalitet ,, Crkvi{te ,, i
Arheolo{ki lokalitet ,, Manastiri{te
8.
Probivawe
,tamponirawe
asfaltirawe na ulici 3,8 km

i

9. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s.
Vidovi{te .
REKAPITULAR

- Ministerstvo za lokalna samouprava
Biro za regionalen razvoj -------------------------------------------------------- 7..200.000,00 denari

Lokalni
pati{ta
.......................................... 16.110.000,00 den.

-Lokalni
320.000,00 den.

- Ulici --------------------------------------------1.700.000,00 den.

izvori

-------------

----

Mostovi
(1
broja
____________________ 510.000,00 den.
VKUPNO:

)

18.920.000,00
-Tekovno odr`uvawe -------------------------600.000,00 den

den.
RASHODI
1. Prodol`uvawe na aktivnostite koi
bea predvideni so programata za 2017 godina od
koi del se realizirani a pogolem del koi
ostanaa nerealizirani, }e bidat opfateni vo
ovaa programa za realizacija vo 2018 godina
kako i prevzemawe na novi aktivnosti .
2. Probivawe , tamponirawe i izgradba
na likalen pat Orizni gumna - Drumot 2 km s.
Vidovi{te Op{tina Zrnovci

_________________________________________
VKUPNO:
18.920.000,00 den.
Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r

3. Probivawe i tamponirawe na lokalen
paten pravec "Diva Topola- Vidovi{te vo
dol`ina od 11km Op{tina Zrnovci
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Br.08- 8931
24.12.2018

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:
ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Programata зa izgradba i
odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na
op{tina Zrnovci za 2019 godina
I.
Ја објавувам Програма зa izgradba i odr`uvawe
na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina
Zrnovci za 2019 godina br. 08-894/1 donesenа na
sednicata odr`ana na den 24.12.2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09-894/2
27.12.2018
Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.12 od Statutot na
op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina
Zrnovci 05/05) Sovetot na op{tina Zrnovci na
sednicata odr~ana na 24.12.2018 godina donese :
P R O G R A M A
Za izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na
podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2019 godina
VOVED
Ovaa programa e od skromen karakter
kratka , koncizna no mislime deka }e bide dosta
efikasna koja so tekot na vremeto }e se
nadgraduva i usovr{uva.
CELI NA PROGRAMATA
Poradi specivi~nosta na programata , ovaa
programa e sostavena od dva dela :

-

Izgradba na javna rasfeta
Odr`uvaweto na javnata rasfeta
AKTIVNOSTI

So ovaa Programa vo 2019 godina se
predviduva izgradba na javnata rasfeta na
slednite lokaliteti:
-

Izgradba na javnata rasfeta na vlezot na
Zrnvci od kaj Vinica
Izgradba na javnata rasfeta na vlezot na
Zrnovci od kaj Morodvis
Izgradba na javnata rasfeta na vlezot i
izlezot na Morodvis
Izgradba na javna rasfeta na izlezot na
Vidovi{te prema Teranci

Odr`uvaweto na javnata rasfeta }e go vr{i
op{tina Zrnovci preku izbor na pravno lice
ili firma koja }e go vr{i odr`uvaweto.
Nabavkata na materijali za javnata rasfeta
}e go vr{i Op{tina Zrnovci preku izbor na
pravno lice ili firma koja }e vr{i nabavka na
materijali za odr`uvawe na javnata rasfeta.
Vo ovaa Programa ne se predvideni
poodelno cenite na ~inewe za izgradba na
navedenite linii za javna rasveta poodelno za
sekoj lokalitet.Cenite naknadno }e se utvrdat
otkako }e se izgotvi predmer - presmetki za
sekoja lokacija ,odnosno linija ili lokalitet
poodelno.
Isto taka vo Programata ne se predvideni
cenite na oddr`uvawe na javnata rasfeta nitu
pak cenite na nabavkata na materijalite za
javna rasfeta .
Cenite naknadno }e se utvrdat otkako }e
se sprovede javna nabavka za izgradba i
odr`uvawe na javnata rasfeta
i izgotvi
predmer - presmetka za odr`uvawe na javnata
rasfeta i nabavkata na materijali za javna
rasfeta.
Za realizacija na navedenite aktivnosti
planirame sredstva od :
Sopstveni izvori, sredstva od stranski
donacii i drugi.
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Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08- 894/1
24.12.2018
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Програмата зa kulturni
manifestacii vo Оp{tina Zrnovci za
2019gодина
I.
Ја
објавувам
Програмата
зa
kulturni
manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2019
gодина br. 08- 895/1 donesenа na sednicata
odr`ana na den 24.12..2018
II.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci

kulturnite vrednosti, a povikuvajki se na
Zakonot za lokalna samouprava ~len 22(
nadle`nosti na lokalnata samouprava )
Zakonot za kultura ~l.7 , i Nacionalnata
programa za kultura, op{tina Zrnovci ja
izgotvuva ovaa Programa za podr{ka na
kulturnite aktivnosti vo 2019 godina i na
Sovetot mu ja nudi na usfojuvawe .
Vo sklad so ovie na~ela i vo sklad so
svoite finansiski mo`nosti , Op{tina
Zrnovci vo Buxetot za 2019 godina ke predvidi
sredstva za podr{ka na kulturnite aktivnosti
od javen lokalen interes.
Imajki predvid deka planiranite
sredstva za
kultura ne se dovolni da gi
zadovolat site barawa i potrebi, prioritet za
finansiska podr{ka }e imaat onie kulturni
aktivnosti koi po svojot kvalitet se na
povisoko op{tinsko ,dr`avno ili me|unarodno
ramni{te i }e gi zadovolat kulturnite potrebi
i kriteriumi na pogolem del od gra|anite na
op{tinata.
Vo programata }e nastojuvame da
predvideme balansirana podr{ka na site
dejnosti od kulturata - kako od kulturnoto
nasledsvo taka i od sovremenoto tvore{tvo
(aktuelna -"`iva kultura).
So ovaa Programa predviduvame da
dademe finansiska potkrepa na slednite
aktivnosti:

Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09-895/2
27.12.2018
Vrz osnova na ~len 36 st. 1 to~ka 15 od Zakonot
za lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/02) Sovetot na Op{tina Zrnovci na sednicata
odr`ana na den 24.12.2018 godina donese :

Od dejnosta za za{tita na kulturnoto
nasledstvo }e prodol`ime so podr{kata na
doistra`uvaweto na arheolo{kiot lokalitet
vo s.Morodvis , i po mo`nost izgotvuvawe na
katolog na sakralnite objekti i ikoni vo kolku
gi ima .
Vo delot na izdava~kata dejnost }e
dademe podr{ka na izdavawe ili pe~atewe na
knigi vo koji }e bidat opfateni motivi od
istra`uva~ka dejnost za op{tina Zrnovci.

PROGRAMA
Za kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci
za 2019 g.
Imajki go vo predvid na~eloto deka
sekoj gra|anin ima pravo da gi zadovoli svoite
kulturni potrebi i da ima dostapnost do

Vo delot na muzi~kata dejnost , doklolku
se registrira nekoe KUD da se sozdadat vo
granicite na mo`nosta minimalni prostorni
uslovi za rabota na KUD koe }e dostigne nekoi
povisoki kulturni vrednosti, kako i podr{ka
na nekoi kulturni nastapi na samoto dru{tvo
so lokalni ispolniteli( po naselenite mesta) i
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podr{ka na elitni umetnici od drugi gradovi
od Republikata i od stranstvo vo na{ata
op{tina .

Sovet na Op{tina Zrnovci

Podr{ka na Etno - kultura i kulturna
tradicija (Folklor, stari zanaeti, izrabotka
na suvenirski predmeti i ra~ni rakotvorbi so
etno motivi ).

Vlado Ristov s.r

Podr{ka na sobirawe na elektronski
zapisi na
duhovnoto
muzi~ko narodno
tvore{tvo .

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na
op{tina Zrnovci donese:

Obezbeduvawe i opremuvawe na prostor
za postojana Etno - prostavka
Potiknuvawe na za`ivuvaweto na
starite zanaeti interesni za aktuelni turisti
dokolku ja posetuvaat op{tinata .
Podr{ka na mladi umetnici.
Dokolku se izgotvat bilo kakvi proekti
od delot na kulturata pod naslov ( Zrnovci selo
na kulturata vo 2018 godina ili pak Morodvis
selo na kulturni znamenitosti od minataoto)
so istite }e aplicirame do Ministerstvoto za
kultura na RM kako bi se dobile finanasiski
sredstva .

Pretsedatel

Br.08- 895/1
24.12.2018

ZAKLU^OK
Za objavuvawe na Programata za sproveduvawe
na op{ti merki za za{titan a naselenieto od
zarazni bolesti vo Оp{tina Zrnovci za
2019gодина
I.
Ја објавувам Programata za sproveduvawe na
op{ti merki za za{titan a naselenieto od
zarazni bolesti vo op{tina Zrnovci za 2019
gодина br. 08- 896/1 donesenа na sednicata
odr`ana na den 24.12.2018
II.

Isto taka so ovaa Programa doklku
imame finansiski sredstva , finansiska
podr{ka }e se dade na :
Sfe~en veligdenski koncert dokolku se
odr`i
; Odbele`uvawe na nacionalniot
praznik 2-ri Avgust ; Odbele`uvawe na 8-mi
Noemvri den na Op{tina Zrnovci i
Odbele`uvawe na praznikot Sv.Dimitrie
velikoma~enik ;Odbele`uvawe na praznikot
Sv. Troica ; Odbele`uvawe na praznikot Sv.
Kliment Ohridski ; Organizirawe denovi na
prazot ; Sve~en novogodi{en koncert dokolku
se odr`i, Odr`uvawe na pana|ur dvapati vo
godinata .
So ovaa Programa }e bidat opfateni i
nekoi od aktivnostite koi gi Organizira i OU
" Sini{a Stoilov "od Zrnovci so toa {to toa
pravo im go prepu{tame na ~lenovite od
Sovetot istite da dadat mislewa a koi }e bidat
vklopeni vo samata programa.

Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Op{tina Zrnovci
Gradona~alnik
Bla`e Stankov , s.r
Br.09-896/2
27.12.2018
ПРОГРАМА НА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИОТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО
2019 ГОДИНА
STRU^EN ELABORAT
Програмата за спроведување на општи мерки
за заштита на населениото од заразни болести
се донесува согласно член 14, став 2 од
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Законот за заштита на населението од заразни
болести (Сл. Весник на Р.М. 66/2004; 139/2008
и 99/2019) и член 22, точка 9 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
5/2002). Целта на ова програма е организирано
спроведување на општи превентивни мерки за
да се спречи појавата или да се намали,
отстрани или искорени ширењето на заразните
болести кај населението од подрачјето на
Општина Зрновци.
Со Програмата се утврдени активностите,
извршителите, роковите и изворите на
финансиски средства за спроведување на
општите мерки.
Општите мерки и активности ги организира и
следи Локалната самоуправа Зрновци, во
соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар
за јавно здравје – Кочани.

За заштита на населението од заразни
болести, во 2019 година ќе се спроведат
вообичаените општи мерки:
1. Обезбедување на безбедна вода за пиење.
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и
други услови во објектите за производство
и промет на храна.
3. Хигиено-технички услови во училишните и
предучилишни установи.
4. Отстранување на цврстиот отпад и
отпадните води на начин кој ќе овозможи
заштита на човековата околина од
загадување.
5. Превентивна дезинфекција, дезинсекција и
дератизација во населени места и други
јавни површини.
6. Превентивно-промотивни активности за
унапредување на здравјето на
населението.
I. Обезбедување безбедна вода за пиење
Водата има приоритет во обезбедувањето на
основни услови за живот. Организираното
водоснабдување, како
дејност од јавен
интерес, е слика на општествениот стандард и
значаен предуслов за заштита од заразни
заболувања и добро здравје. Од тука и во 2019
година примарната грижа на Општина Зрновци
ке биде насочена кон обезбедување на
населението
со
доволни количини
на
здравствено исправна вода за пиење,

намалување на загубите на вода на минимум и
услови за непрекинато и удобно користење на
водата за пиење.
Согласно Одлуката за Комунален ред,
организираното
водоснабдување
на
населението од Општината го врши ЈПКД
„Зрновци.
За таа цел во 2019 година ЈПКД „Зрновци“ Зрновци ќе се настојува да ги спроведе
следните активности:
 Изградба на таложник на доводниот
цевковод за ублажување на екстемните
загадувања на суровата вода од дождовите;
 целосна преработка на суровата вода
до вода за пиење;
 подобрување
на
мрежната
инфрастриктура;
 санирање на селската чешма во с.
Видовиште;
 стручно усовршување на одговорниот
кадар
за
квалитетно
управување,
перманентен надзор, дезинфицирање и
одржување на системот;
 имплементација на ХАЦЦП системот за
контрола на безбедноста на водата;
 редовен мониторинг на водата и
информирање
на
корисниците
за
квалитетот на водата.
Основниот мониторинг и информирањето на
корисниците за квалитетот на водата ќе го
спроведува територијално надлежниот Центар
за јавно здравје Кочани. Основниот мониторинг
на селскиот водовод Зрновци ќе се спроведува
еднаш месечно со 1 примерок преработена
вода, на водоводот од с Мородвис по 1
примерок на три месеци , на селаската чешма
во с. Видовиште по 1 примерок на 6 месеци.

II. Обезбедување санитарно-хигиенски
услови во објекти за храна.
Во согласност со Законот за безбедност на
храната. (Сл весник на РМ бр. 157/2010)., ЈЗУ
ЦЈЗ Кочани ќе спроведува:
 консултантски услуги за воспоставување
и примена на HACCP систем за контрола
на безбедноста на храната;

здравствени
прегледи
на
вработените лица што работат со храна;

едукација на вработените за
хигиена на храната и заштита на
животната средина;
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превентивни ДДД мерки;

лабораториски испитувања
храна и на брисеви од раце
вработени и површини кои доагаат
контакт со храна (садови, прибор
јадење, работни маси за работа
храна).

на
на
во
за
со

води и што произлегуваат од нивното подрачје.
За таа цел треба да се изготват еколошки
проекти за користење на средства од
Министерството за животна средина и
просторно планирање, од Швајцарската влада
и претпристапните фондови на ЕУ, како
можност на Општина Зрновци да се промовира
во еколошко подрачје.

III. Обезбедување санитарно-технички и
хигиенски услови во училишни објекти
За заштита на учениците од цревни и други
заразни заболувања, а особено од заразна
жолтица, во 2019 година ќе продолжат
редовните контроли на училиштата во
Општина Зрновци од страна на санитарниот и
здравствен инспектор и лекарите од Центарот
за јавно здравје. Ќе се изврши детектирање на
неусогласеност на санитарно - техничките и
хигиенските услови во Основното училиште во
Зрновци и подрачните училишта во Мородвис и
Видовиште.
Врз основа на теренските увиди училиштата ќе
добијат извештај за најдената состојба со
предлог мерки за подобрување.
На крајот од годината Советот на Општина
Зрновци ќе разгледа годишна информација за
целокупната состојба и поединечните мерки за
подобрување.

IV. Правилно и навремено отстранување на
цврст отпад и отпадни води
Организираното отстранување на цврст отпад
и отпадни води го врши ЈПКД „Зрновци“ Зрновци, во согласност со Законот за
управување со отпадот и одредбите од
Одлуката за комунален ред на Општина
Зрновци.
Се до профункционирањето на регионалната
депонија,сметот редовно ќе се изнесува на
Виничката депонија до с Лески.
Член 113 од законот за води (Сл весник на РМ
87/2008) и Директивата 91/271/EEC ги
задолжува општините да ги пречистат урбаните
и биолошко разградивите индустриски отпадни

V. Вршење на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација
Превентивна
дезинфекција,
дезинсекција и дератизација е задолжителна
во здравствени, училишни, предучилишни и
социјални установи; во објекти за производство
и промет на храна, зелени пазари, станици за
патнички сообракај, канализации, депонии и
друго.
5.1. Превентивна дезинфекција
Јавните
установи,
субјектите
кои
работаt со храна, ,согласно Законот, на секои 6
месеци ќе вршат превентивна дезинфекција, во
соработка со овластена установа.
5.2. Превентивна дезинсекција
5.2.1. Превентивна дезинсекција од
летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во
летниот и есенски период сите објекти за
храна, со примена на HACCP мерките на
претпазливост.
5.2.2. Актуелната закана од западно
нилска треска, која во Грција е ендемски
застапена, во 2012 година се пренесе и во
Македонија и однесе 3 лица. Како превентивна
мерка за спречување на ширењето на ова
сериозна болест, како и за заштита од
пренесување на маларија и сведување на
толерантно ниво на непријатноста од наездата
на комарците vo Општина ЗРНОВЦИ се
предлага да се спроведе најмалку едно
авионско третирање и 3 теристички прскања со
водно растворлив препaрат. Авионското
прскање се планира за втората половина на
јуни, со опфат на најмалку 500 хектари.
Теристичките прскања ќе се спроведат на
крајот на мај, средината на јули и август, со
опфат од по 30 хектари, во населените места
на општината.
За порационална општа дезинсекција,
prepora~livo e со авионско третирање на
комарците istovremeno да бидат опфатени и
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соседните
Облешево,
Карбинци и
општините
можат да
прскање.

општини:
Кочани,
ЧешиновоВиница, Македонска Каменица,
Штип. Доколку постои согласност и
од Малешевско-пијанечкиот крај
бидат опфатени со авионско

Ларвицидното
третирање
на
комарците е najефикасно, no poradi
visokata cena na preparatite i najskapo
tretirawe. Prepora~livo e da se zapo~ne vo
rana prolet i da se izvr{i povekekratno.
Vo op{tina Zrnovci bi se opfatile 5 ha
povr{ina so zastojni vodi, najmalku vo dva
navrata. ]e se upotrebat 25 kg preparat (po
2,5 kg na ha ).
5.3. Превентивна дератизација
5.3.1. Во врска со член 42 од Законот
Општина ЗРНОВЦИ ке спроведе општата
дератизација, во октомври 2019 година, со 15
кг. кумарински препарат
Во спроведувањето на општа дератизација ке
се опфатат канализациите во Зрновци ,
Видовиште и Мородвис
. Шахтите на
канализацијата ќе се третираат во соработка со
претставник на ЈКПД „Зрновци“, со по 300
грама кумарински препарат. Ќе се постават 15
кг. кумарински препарати, и тоа 8 кг во
канализацијата на с. Зрновци , 3,5
кг во
канализациите на Видовиште и 3,5
кг во
канализациите на Мородвис . Средствата за
ова намена ке ги обезбеди Општина Зрновци.
5.3.2. Согласно Законот за заштита од
заразни болести и Законот за безбедност на
храната, правните лица кои работат со храна
ќе спроведуваат континуирана дератизација.

V.
Промотивни
унапредување
на
населението

активности
здравјето

за
на

За заштита и унапредување на
здравјето на населението секојдневно ке се
врши советување на лица заболени од заразна
болест, за која е доставена Пријава за заразно
заболување.
Редовно ќе се едуцира младото
население за унапредување на сексуалното
здравје.
Во зависност од случувањата ќе се
спроведуват
и тестирања
на
малигни
заболувања во цревниот тракт и заразеност од
заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други
заразни заболувања.

Финансирање на Програмата од Буџетот
на Општина Зрновци

I. Безбедност на водите за пиење од
селските водоводи 28 800
(18 Хемиски и бактериолошки анализи * 1
800 ден = 32 400 ден.)
III. Надзор над училиштата во Општина
Зрновци со извештај 6 000 ден.
Теренски увид и изготвување на извештај за трите
училишта 3х2000 = 6 000 ден.
V. Уништување на комарци
 Авиотретирање на комарци - Околу 165 000
денари
 Три теристички третирања – 36 000 денари
 Larvicidno tretitanje – 92.500 denari
Општa дератизација на канализациите во Зрновци и
Видовиште 12 000
(15 кг кумарински препарат * 800 ден = 12
000 ден)
Вид на активности
Води за пиење

Цена
32 400

Надзор над учулишта и
извештај

6 000

Уништување на комарци

293 500

Општа дератизација на
канализација

12 000

ВКУПНО

343 900

Давањето услуги на Општина Зрновци од
точките 1;3 и 5 ќе се регулира со посебен
договор, склучен помеѓу Општината и ЈЗУ ЦЈЗ
Кочани.
Sovet na Op{tina Zrnovci
Pretsedatel
Vlado Ristov s.r
Br.08- 896/1
24.12.2018
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
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З А К Л УЧ О К

Член 1

за
објавување
на
Одлуката
за
оспособување на хидрантот за полнење вода на
противпожарното возило кој се наоѓа во кругот на
фабриката за ориз БМФ во Зрновци и изградба на
хидрант за полнење на вода на улица Илинденска
во непосредна близина на општинската зград

Се одобрува да се оспособи хидрантот за
полнење вода на противпожарното возило кој се
наоѓа во кругот на фабриката за ориз БМФ во
Зрновци и изградба на хидрант за полнење на
вода на улица Илинденска во непосредна близина
на општинската зграда во Зрновци

I

Член 2

Ја објавувам Одлуката за оспособување на
хидрантот за полнење вода на противпожарното
возило кој се наоѓа во кругот на фабриката за ориз
БМФ во Зрновци и изградба на хидрант за
полнење на вода на улица Илинденска во
непосредна близина на општинската зграда бр. 08902/1 за донесена на седницата одржана на ден
24.12.2018 година

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Претседател
Владо Ристов с.р.
Бр. 08-902/1

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. 08-902/2

24.12 .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 одобрување
спонзорство по повод празникот Бадник

27.12.2018

Врз основа на член член21 ст.1 т.43 од
Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на
Општина Зрновци бр.5/05),Советот на Општина
Зрновци на седницата одржана на ден 24.12.2018
година донесе :
ОДЛУКА
За оспособување на хидрантот за полнење
вода на противпожарното возило кој се наоѓа во
кругот на фабриката за ориз БМФ во Зрновци и
изградба на хидрант за полнење на вода на улица
Илинденска во непосредна близина на општинската
зграда

I
Ја објавувам Одлуката за одобрување
спонзорство по повод празникот Бадник бр. 08903/1 за донесена на седницата одржана на ден
24.12.2018 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
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бр. 08-903/2

27.12.2018

Општина Зрновци

Врз основа на член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05),Советот на Општина Зрновци на седницата
одржана на ден 24.12.2018 година донесе :

Градоначалник
Блаже Станков с.р

ОДЛУКА

27.12.2018

За одобрување спонзорство по повод
празникот Бадник
Член 1

бр. 08-904/2

Врз основа на член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05),Советот на Општина Зрновци на седницата
одржана на ден 24.12.2018 година донесе :

По повод верскиот празникот Бадник
одобруваме спонзорство во висина од 3.000,00
Средствата да се дадат на лицето кај кого ке
се падне паричката .

ОДЛУКА
За одобрување спонзорство по повод
празникот Василица

Член 2

Член 1

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

По повод верскиот празникот Василица
одобруваме спонзорство во висина од 8.000,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Претседател
Владо Ристов с.р.
Бр. 08-903/1

Средствата да се исплатат по следниот
редослед :
За Видовиште 2.000,00 денари за Мородвис
2.000,00 денари за собирањето на маренска чешма
и на Винички пат по 2.000,00 денари .
Член 2

24.12.2018
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

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Претседател
Владо Ристов с.р.

за објавување на Одлуката за одобрување
спонзорство по повод празникот Василица

Бр. 08-904/1
24.12.2018

I
Ја објавувам Одлуката за одобрување
спонзорство по повод празникот Василица бр. 08904/1 за донесена на седницата одржана на ден
24.12.2018 година
II
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
З А К Л УЧ О К
за објавување на Одлуката за одобрување
спонзорство по повод празникот Водици
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24.12.2018

I
Ја објавувам Одлуката за одобрување
спонзорство по повод празникот Водици бр. 08905/1 за донесена на седницата одржана на ден
24.12.2018 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. 08-905/2
27.12.2018
Врз основа на член21 ст.1 т.43 од
Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на
Општина Зрновци бр.5/05),Советот на Општина
Зрновци на седницата одржана на ден 24.12.2018
година донесе :
ОДЛУКА
За одобрување спонзорство по повод
празникот Водици
Член 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 Одлуката за одобрување
финансиски средства за набавка на 76 пакетчиња за
дечињата од ЈОУДГ ,, Бисерчиња,,од Зрновци и
првооделенчињата од ОУ ,, Синиша Стоилов ,, од
Зрновци

I
Ја објавувам
Одлуката за одобрување
финансиски средства за набавка на 76 пакетчиња за
дечињата од ЈОУДГ ,, Бисерчиња,,од Зрновци и
првооделенчињата од ОУ ,, Синиша Стоилов ,, од
Зрновци бр. 08-906/1 за донесена на седницата
одржана на ден 24.12.2018 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

По повод верскиот празникот Бадник
одобруваме спонзорство во висина од 4.000,00
Средствата да се дадат на лицето кај кого ке
се падне паричката .
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

бр. 08-906/2
27.12.2018
Врз основа на член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05),Советот на Општина Зрновци на седницата
одржана на ден 24.12.2018 година донесе :
ОДЛУКА

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Претседател
Владо Ристов с.р.

За одобрување финансиски средства за
набавка на 76 пакетчиња за дечињата од ЈОУДГ ,,
Бисерчиња,,од Зрновци и првооделенчињата од ОУ
,, Синиша Стоилов ,, од Зрновци

Бр. 08-905/1
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Член 1

По
повод
Новогодишните
празници
одобруваме финансиски средства за набавка на 76
пакетчиња за дечињата од ЈОУДГ ,, Бисерчиња,,од
Зрновци и првооделенчињата од ООУ ,, Синиша
Стоилов ,, од Зрновци

27.12.2018

Средствата да се исплатат по доставена
фактура од фирмата од каде се набавени
пакетчињата.

Врз основа на член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05),а согласно поднесеното Барање бр. 03872/1 од 19.12.2018 година од страна на лицето
Давчо Горгиев од с. Мородвис Советот на Општина
Зрновци на седницата одржана на ден 24.12.2018
година донесе :

Член 2

ОДЛУКА

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

За одобрување финансиски средства за
лекување на Мелани Илочева

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Претседател

За покривање на дел од трошоците за
операција
на Мелана
Илочева со ЕМБГ
2307006465000 во Турција одобрувам финасиски
средства во износ од 3.000,00 денари

Владо Ристов с.р.
Бр. 08-906/1
24.12.2018

Средствата да се исплатат на трансакциона
сметка 300031000004026

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

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

З А К Л УЧ О К

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

за објавување на Одлуката за одобрување
финансиски средства за лекување на Мелани
Илочева

Член 2

Претседател
Владо Ристов с.р.

I

Бр. 08-872/2

Ја објавувам
Одлуката за одобрување
финансиски средства за лекување на Мелани
Илочева бр. 08-872/2 за донесена на седницата
одржана на ден 24.12.2018 година

24.12.2018

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

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
распишување на јавен конкурс за избор на
Директор на Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка “Бисерчиња“ – во
Зрновци , општина Зрновци

Блаже Станков с.р
бр. 08-872/3
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Член 2

I
Ја објавувам Одлуката за за распишување
на јавен конкурс за избор на Директор на
Јавната општинска установа за деца - Детска
градинка “Бисерчиња“ – во Зрновци , општина
Зрновци бр. 04-911/1 од 25.12.2018 година
II
Одлуката 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. 08-911/2

Јавниот конкурс ќе биде објавен во три
дневни весници, кои се издаваат на целата
територија на Република Македонија, од кои во
еден од весниците што се издаваат на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои
зборуваат
службен
јазик
различен
од
македонскиот јазик и објавување во службата
надлежна во Агенцијата за посредување при
вработување.
Огласот ќе се објави во три дневни
весници, кои се издаваат на целата територија
на Република Македонија, од кои во еден од
весниците што се издаваат на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои
зборуваат
службен
јазик
различен
од
македонскиот јазик и истиот ќе трае 10 (десет)
работни дена од денот на објавувањето во
јавните гласила.
Член 3

27.12.2018

Во обавениот јавен конкурс ќе бидат
утврдени:
Врз основа на член 50 став 1 точка 9
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ", број 5/02),и член 123 од
Законот за заштита на децата ("Службен весник
на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и
25/15Градоначалникот на Општината Зрновци на
ден 24.12. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА
ИЗБОР
НА ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА
УСТАНОВА ЗА
ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА “БИССЕРЧИЊА“
ВО ЗРНОВЦИ
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Член 1
СЕ РАСПИШУВА јавен конкурс за избор
на Директор на Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка “Бисерчиња“ – во
Зрновци , општина Зрновци со мандат од 4
(четири) години.

1. условите кои треба да ги исполнува
кандидатот за директор, и тоа:
- општи услови утврдени со Законот за
работни односи и Законот за заштита на
децата
- посебни услови утврдени со Статутот на
Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Бисерчиња“ – во
Зрновци , општина Зрновци , условите
утврдени во Член 142 од законот за
заштита на децата и ги исполнува
условите предвидени во член 135 од
законот за заштита на децата (да иаат
завршено високо образование, да има
најмалку 5 (пет) години работно искуство,
да има приложено Програма за работа и
развој на претпријатието.
2. останати услови:
Бруто плата:
37.476,00 (зголемена за
5%за минат труд
Работни
часови
неделно:

40

Работно
време:

од 08:00 до 16:00
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Работни
денови:

од понеделник до петок

Член 4
Во Јавниот конкурс ке се утврдат
условите кои треба да ги исполнуваат
кандидатите
за
директор
,
потребната
документација времето на траење на јавниот
конкурс и рокот во кој ќе се изврши изботрот

Директорот е должен да доставува
извештај за работата на установата во текот на
годината до управниот одбор, и оснивачот
Оваа Одлука влегува во сила со денот
на донесувањето и ќе се објави во “Службен
гласник на ОпштинаЗрновци“.
ГРАДОНАЧАЛНИК,
на Општина Зрновци
Блаже Станков

Пријавените кандидати ги доставуваат
потребните документи до управниот одбор.
Пристигнатите документи ги прегледува
тричлена комисија избрана од од Управниот
одбор чиј состав и надлежност се утврдува со
статутот на јавната установа, комисијата е
должна во рок од пет дена да ги разгледа
пристигнатите документи. На кандидатите кои не
ги исполнуваат условите предвидени во јавнот
конкурс им се вракат документите со
образложение.
Управниот одбор може да побара дополнителни
документи одкандидатите кои ги исполнуваат
условите , согласно со одредбите во статутот на
установата.Управниот одбор врши интервју со
кандидатите кои ги исполнуваат условите
.Управниот одбор во рок од седум дена од
извршениот разговор со кандидатите , на
градоначалникот му предлагат еден кандидат за
избор на директор .Градоначалникот во рок од
15дена од денот на добивањето на предлогот
врши
избор
на
директор
.Доколку
градоначалникот во предвидениот рокне изврши
избор на директор го известува управниот
одбор.Управниот одбор во рок од седум дена од
денот на приемот на известувањето на
градоначалникот му предлага еден кандидат за
директор . градоначалникот е должен во рок од
пет дена од денот на добивањето на предлогот
да го избере кандидатот предложен од
управниот одбор .
Член 6
Директорот на јавната детска градинка
основано од општината, односно градот Скопје,
за
својата
работа
одговара
пред
градоначалникот на општината, односно градот
Скопје.
Член 7
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СОДРЖИНА
НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.17
1 . Odlukata za usvojuvawe na Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019godina
2. Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Zrnovci za 2019 godina
3. Odlukata za utvrduvawe vrednosta na bodot za plati na dr`avni slu`benici za 2019 godina
4. Odlukata za davawe soglasnost na Godi{niot plan za vrabotuvawe vo Op{tina Zrnovci za 2019
godina
5. Buxetskiot kalendar na Op{tina Zrnovci
6.Програмата Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2019 godina
7.Програмата Za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2019 gод
8.Програмата зa izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici za
2019godina
9.Програма зa izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2019 godina
10.Програмата зa kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2019 gодина
11. Programata za sproveduvawe na op{ti merki za za{titan a naselenieto od zarazni bolesti vo
op{tina Zrnovci za 2019 gодина
12.Одлуката за оспособување на хидрантот за полнење вода на противпожарното возило кој се наоѓа во кругот на
фабриката за ориз БМФ во Зрновци и изградба на хидрант за полнење на вода на улица Илинденска во
непосредна близина на општинската зграда
13.Одлуката за одобрување спонзорство по повод празникот Бадник
14.Одлуката за одобрување спонзорство по повод празникот Василица
15.Одлуката за одобрување спонзорство по повод празникот Водици
16.Одлуката за одобрување финансиски средства за набавка на 76 пакетчиња за дечињата од ЈОУДГ ,,
Бисерчиња,,од Зрновци и првооделенчињата од ОУ ,, Синиша Стоилов ,, од Зрновци
17. Одлуката за одобрување финансиски средства за лекување на Мелани Илочева
18. Одлуката за за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка “Бисерчиња“ – во Зрновци , општина Зрновци
Издавач : Совет на Општина Зрновци
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