
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXII            Бр. 18             Зрновци 29.01.2019 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  

З  А  К  Л  У Ч  О  К 

 за објавување на Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Зрновци за 2019 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за  измена на 

распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Зрновци за 2019 година бр. 08-  70/1   донесена на 
седницата одржана на ден 25.01.2019 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- 70/2 

29.01.2019 

      
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 
локална самоупрва ( Сл весник на РМ број 5/2002 ), 
а во врска со член 33 од Законот за Буџетите ( Сл 
весник на РМ број 64/2005, 4/2008, 103 /2008, 
156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/15 и 
167/16 ), Советот на Општина Зрновци на седницата 
број 26, одржана на ден  25.01.2019 година ја 
донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

за измена на распоредот на средствата на Буџетот 
на Општина Зрновци за 2019 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина Зрновци за 2019 
година на следниот начин 

Програма 

Потставка                                                                        Буџет     самофинанс   
дотации    донации   кредити 

Д00    ГРАДОНАЧАЛНИК 

425410 - Плаќање за здравствени организа-        -
40.000            0                    0                 0                0 

                 зации од Министесртвото за здравство 

452410 – Камата на кредити                                       
40.000            0                     0                0                0 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето 
во Службен гласник на Општина Зрновци и станува 

составен дел на Буџетот на Општината за 2019 
година 

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-70/1 

25.01.2019 
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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  У Ч  О  К  

 За објавување на Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година  бр. 08-  71/1   

донесена на седницата одржана на ден 

25.01.2019 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- 71/2 

29.01.2019 

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 и 11/18, Советот 

на општина Зрновци, на  седницата   одржана 

на 25.01. 2019 година, донесе 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОДЛУКАТА 

за утврдување на вредноста на бодот за 

платите 

на државните службеници за 2019 година 

Членот 1 се менува и гласи 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на 

државните службеници за периодот од 

01.01.2019 до 31.08.2019 година изнесува 77,24 

денари, а за периодот од 01.09.2019 до 

31.12.2019 година изнесува 81,10 денари 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Зрновци“, а ќе се применува со 

исплата на платата за јануари 2019 година. 

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-71/1 

25.01.2019 

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  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката за доделување  
на  спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари 
за поставување на плочки во храмот св. Димитриј 

великомаченик во Зрновци 

I 
Ја објавувам  Одлуката за  доделување  на  

спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари за 
поставување на плочки во храмот св. Димитриј 
великомаченик во Зрновци бр. 08-  75/1   донесена 
на седницата одржана на ден 25.01.2019 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 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 75/2 

29.01.2019 

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 
25.01.2019 година донесе : 

О Д Л У К А 

За доделување  на  спонзорство на во 
висина  од 30.000,00  денари за поставување на 

плочки во храмот св. Димитриј великомаченик во 
Зрновци 

Член 1 

Се  одобрува спонзорство на во висина  од 
30.000,00  денари за поставување на плочки во 
храмот св. Димитриј великомаченик во Зрновци  

Член 2 

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 

Бр. 08-75/1 

25.01.2019 

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  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката за исплата  на  
спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари за 

поставување на плочки во храмот св. Димитриј 
великомаченик во Зрновци 

I 
Ја објавувам  Одлуката за  исплата  на  

спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари за 
поставување на плочки во храмот св. Димитриј 
великомаченик во Зрновци 

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- 75/2 

29.01.2019 

Врз основа на член 43  став 1 т.17 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05), а во врска со одлуката за доделување на 
спонзорство бр.  08-75 од 25.01.2019 година 
Градоначалникот на Општина Зрновци  на ден 
31.01.2019 година донесе : 

О Д Л У К А 

За исплата  на  спонзорство на во висина  од 
30.000,00  денари за поставување на плочки во 

храмот св. Димитриј великомаченик во Зрновци 

Член 1 

Се  одобрува исплата на спонзорство на во 
висина  од 30.000,00  денари за поставување на 
плочки во храмот св. Димитриј великомаченик во 
Зрновци  

Член 2 

 Средствата од член 1 на ова Одлука да се 
исплатат на Брегалничка епархија – Штип на жиро 
сметка 200003317292031 Стопанска банка  

Член 3  
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Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето 
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци ..                                                                          

Општина Зрновци 

                      Градоначалник 

                                 Блаже Станков 

 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  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката определување 
на локација за закопување на мршите во случај на 
појава на болеста  Африканска чума кај свињите 

I 
Ја објавувам  Одлуката за  определување 

на локација за закопување на мршите во случај на 
појава на болеста  Африканска чума кај свињите бр. 
08-  76/1   донесена на седницата одржана на ден 
25.01.2019 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- 76/2 

29.01.2019 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05), а согласно Извадокот од Нцрт – 
записникот од Сто и седмата седница на Владата на 
РМ одржана на ден 11.12.2018 година  бр. 44-
10516/1 Советот  на Општина Зрновци  на ден 
25.01.2019 година донесе : 

 

 

 

О Д Л У К А 

За определување на локација за закопување 
на мршите во случај на појава на болеста  

Африканска чума кај свињите  

Член 1 

Локација на која ќе се закопуваат   мршите 
од угинати животни во случај на појава на болеста  
Африканска чума кај свињите се определува 
локацијата на КП бр. 1898 КО Видовиште  м.в 
Трнавица  

Член 2 

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 

Бр. 08-76/1 

25.01.2019 

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  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката за ангажирање 
на тешка механизација и тешка опрема во случај на 

појава на болеста  Африканска чума кај свињите  

I 

Ја објавувам  Одлуката за  ангажирање на 
тешка механизација и тешка опрема во случај на 
појава на болеста  Африканска чума кај свињите бр. 
08-  76/3   донесена на седницата одржана на ден 
25.01.2019 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 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 76/4 

29.01.2019 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05), а согласно Извадокот од Нцрт – 
записникот од Сто и седмата седница на Владата на 
РМ одржана на ден 11.12.2018 година  бр. 44-
10516/1 Советот  на Општина Зрновци  на ден 
25.01.2019 година донесе : 

О Д Л У К А 

За ангажирање на тешка механизација и 
тешка опрема во случај на појава на болеста  

Африканска чума кај свињите 

Член 1 

Се одобрува ангажирање на тешка 
механизација и тешка опрема во случај на појава на 
болеста  Африканска чума кај свињите. 

Член 2 

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 

Бр. 08-76/3 

25.01.2019 

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  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката за намена за 
користење на средствата од грантот за успешност 

во висина од 1.794.975,00 денари 

I 

Ја објавувам  Одлуката за  намена за 
користење на средствата од грантот за успешност 
во висина од 1.794.975,00 денари бр. 08-  75/3   
донесена на седницата одржана на ден 
25.01.2019 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- 75/4 

29.01.2019 

Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од Статутот 
на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05) а во врска со дописот бр. 26-
8854/1 од 28.12.2018 година од Министерството за 
за финансии на РМ  ,Советот на Општина Зрновци 
на седницата одржана на ден 25.01.2019 година  
донесе :  

О Д Л У К А 

За намена за користење на средствата од 
грантот за успешност во висина од 1.794.975,00 

денари  

Член 1 

Се одобрува средствата од грант преку 
Министерството за финансии на Република 
Македонија  за успешност, во висина од 
1.794.975,00 денари да се искористат за 
спроведување на проектот ,, Набавка на трактор со 
приклучна механизација ,,   
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. 

Член 2 

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- 75/3 

25.01.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.18 

 1 . Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година 

2. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2019 година 

3. Одлуката за  доделување  на  спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари за поставување на плочки во 
храмот св. Димитриј великомаченик во Зрновци 

4. Одлуката за  исплата  на  спонзорство на во висина  од 30.000,00  денари за поставување на плочки во храмот 
св. Димитриј великомаченик во Зрновци 

5. Одлуката за  определување на локација за закопување на мршите во случај на појава на болеста  Африканска 
чума кај свињите 

6. Одлуката за  ангажирање на тешка механизација и тешка опрема во случај на појава на болеста  Африканска 
чума кај свињите 

7. Одлуката за  намена за користење на средствата од грантот за успешност во висина од 1.794.975,00 денари 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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