
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 4                           Зрновци 27.03.2018 год.                           излегува по потреба 
 

 

  Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 27.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 269/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-269/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09-269/2  

27.03.2018 

Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од Статутот на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновцибр.5/05 ), Советот  на Општина Зрновци 
на 11-тата седница одржана на ден 26.03.2018 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усвојување на Годишниот Извештај за 
спроведувањето на Програмата за развој на 
Источниот плански регион  2015-2019 за 2017  
година донесена од страна на Советот за развој 
на Источен плански регион . 

Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај за 
спроведувањето на Програмата за развој на 
Источниот плански регион  2015-2019 за 2017  
година донесена од страна на Советот за развој 
на Источен плански регион . 

Член 2 

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

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ 

Владо Ристов с.р 

Бр. 08-269/1  

26.03.2018 

   Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 27.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.09- 267/1  донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 

26.03.2018 година. 
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Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.09-267/1  
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р.  

Бр. 09-267/2 

27.03.2018   

Врз основа на чл.21, ал.1, т.43 од 
Статутот на Општина Зрновци,(Службен 
Гласник 05/05)  Советот на Општина Зрновци да 
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Дава согласност Општина Зрновци да 
конкурира во рок до 11.05.2018 г. во улогата на 
можен корисник на придобивките од Проектот за 
привлекување на финансиски средства по 
втората покана по Програмата а меѓугранична 
соработка Интеррег-ИПП Бугарија – Македонија 
2014 – 2020 г. № 2014ТС1615СВ006-2018 – 2, 
приоритетна оска 1 „Животна средина“ , 
конкретна цел 1.2 „Прекратување и намалување 
на последиците од природните и 
предизвиканите од човекот елементарни 
непогоди со меѓугранично мерење и влијание“., 
со предлог – проект Заштитен зелен реон, со 
партнери Басејнова дирекција 
„Западнобеломорски регион“ и општина 
Бобошево. 

2.Одобрува и дава согласност 
Градоначалникот на Општина Зрновци да 
потпише договор за (соработка) партнерство со 
општина Бобошево и Басејнова дирекција 
„Западнобеломорски регион“од Република 
Бугарија во врска со аплицирање со 

гореспоменатиот Предлог – проект по втората 
покана за прибирање на предлог – проекти по 
Програмата Интеррег-ИПП за меѓугранична 
соработка Бугарија – Македонија 2014 – 2020 г. 
и дава согласност Градоначалникот на општина 
Зрновци да ги потпише заедно со Апликацијата, 
неопходните прилози и потребните документи 
за проектот. 

3. Му наложува на Градоначалникот на 
Општина Зрновци да потпише Декларација, со 
која ќе ја гарантира подготвеноста на 
општината, во случај на одобрување на 
проектот, да ги обезбеди привремено 
средствата од сопствени / трети извори до 
обновување/враќање на трошоците кои ќе 
произлезат од Програмата. 

4. Му наложува на Градоначалникот на 
Општина Зрновци да ги спроведе неопходните 
јавни набавки за подготовка на предлог – 
проектот и преводите. Предвремените трошоци 
се дозволен трошок и ќе бидат вратени од 
програмата доколку биде одобрен предлог – 
проектот. 

5. Дава согласност Општина Зрновци да 
ги одржува средствата, кои се добиени од 
проектот во рок не помал од 5 години по 
завршувањето на проектните активности. 

6. Потврдува дека проектот ќе се 
реализира со поддршка на активности зацртани 
во стратешките документи за развој на Општина 
Зрновци.                                                                                      

Општина Зрновци 

Претседател на Совет 

Владо Ристов с.р. 

Бр. 08-267/1  

26.03.2018 

 Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот 
на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина 

Зрновци на ден 27.03.2018 година донесе:  
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З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 
250/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-250/1  
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година.  

 

 

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09-250/2 

27.03.2018 

Врз основа на член  109 став 1 од Законот за 
заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,  
192/15 и 27/16) и Одлуката за основање на 
Јавна  општинска установа за деца - Детска 
градинка “БИСЕРЧИЊА,, во с. Зрновци, 
општина Зрновци  , број  08-445  од 07.08.2017 
година, Советот на општина  Зрновци на 11-та  
седница  одржаната на ден 26.03. 2018 година, 
донесе 

 Одлука за изменувње на АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

на  Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

  Член 11 се менува и гласи  

Член 11 

              Лицето  Верица Савева  се именува  за 
вршител на должноста директор, кое е 
овластено според насоките на основачот да ги 
извршува подготовките за почеток на работа на 
установата. Вршителот на должноста ги има 
сите права и должности  на директор и може да 
ја врши должноста до именување на директор, а 
најдолго шест месеци од денот на неговото 
именување 

Член 15 

Овој Акт влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во службен 
гласник на општина Зрновци 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ 

Владо Ристов с.р 

Бр. 09-250/ 

26.03.2018 

   Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 27.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 
268/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-268/1  
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 
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Блаже Станков с.р. 

Бр. 09-268/2 

27.03.2018 

  

Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од Статутот на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновцибр.5/05 ), Советот  на Општина Зрновци на 
11-тата седница одржана на ден 26.03.2018 година 
донесе:  

О Д Л У К А 

За усвојување на Годишниот Извештај за 
работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2017 година донесена од страна на 
Советот за развој на Источен плански регион . 

Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај за 
работењето на Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2017 година донесена од страна на 
Советот за развој на Источен плански регион . 

Член 2 

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

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ 

Владо Ристов с.р 

Бр. 08-268/1  

26.03.2018 

   Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 27.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 248/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 27.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08- 
248/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 26.03.2018 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09-248/2  

27.03.2018 

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 
локална самоупрва ( Сл весник на РМ број 5/2002 ), а 
во врска со член 34 од Законот за Буџетите ( Сл 
весник на РМ број 64/2005, 4/2008, 103 /2008, 
156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012 ), Советот на 
Општина Зрновци на седницата број 11, одржана на 
ден  26.03.2018 година ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

за измена на распоредот на средствата на Буџетот 
на Општина Зрновци за 2018 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на Општина Зрновци за 2018 
година на следниот начин 

Програма 

Потставка                                                                        Буџет     самофинанс   
дотации    донации   кредити 

Е00    ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
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401120 Оновни плати-државни службеници    -
220.000            0                    0                 0                0 

427110- Привремени вработувања                        
220.000            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 2018 
година 

     Совет на Општина Зрновци 

  Претседател 

  Владо Ристов с.р. 

Бр.09-248/1 

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.4  СО АКТИ ОД СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 26.03.2018 

       1.Одлука  За усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 
Источниот плански регион  2015-2019 за 2017  година донесена од страна на Советот за развој на 
Источен плански регион . 

2.Решение за  Давање согласност  да Општина Зрновци да конкурира во рок до 11.05.2018 г. во улогата 
на можен корисник на придобивките од Проектот за привлекување на финансиски средства по втората 
покана по Програмата а меѓугранична соработка Интеррег-ИПП Бугарија – Македонија 2014 – 2020 г. 

3. Одлука за изменување на АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ на  Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

4    Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион 
за 2017 година донесена од страна на Советот за развој на Источен плански регион . 

5. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2018 година 
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Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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