
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 3                              Зрновци 13.03.2018 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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 215/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-215/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-215/2  

13.03.2018 

Врз основа на член 80 став (12) од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 
102/08, 143/08, 124/10,09/2011, 51/2011, 
123/2012, 147/13, 163/13,51/2015,146/15,  
156/15,39/16 и 63/16) Советот на општината на 
ден 09.03.2018 година донес 

О Д Л У К А 

Член 1 

Со цел заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето, а заради решавање на 
постоечкиот проблем за управување со отпадот 
на територијата на општина Зрновци , Советот 
на општината дава согласност за основање на 
регионална депонија и потребната 
инфраструктура за Источен плански регион од 
страна на Владата на Република Македонија 
согласно член 80 став 12 од Законот за 
управување со отпад. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

О б р а з л о ж е н и е 

Советот на општината  Зрновци   на својата 
седница  одржана на ден 09.03.2018 година, 
донесе Одлука за давање на согласност за 
основање на регионална депонија и потребната 
инфраструктура за Источен  плански регион. 

Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува 
општината во однос на управување со отпадот, 
а со цел заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето, Советот на општина 
Зрновци донесе одлука како во диспозитивот. 

Главни причини поради кои се пристапи кон 
донесување на ваквата одлука се проблемите 
со кои се сочува општината во управувањето со 
отпадот и неможноста за исполнување на 
обврските кои произлегуваат од Законот за 
управување со отпад. Имено, општината 
проценувајќи ја својата финансиска состојба, 
како и потребните финансиски средства за 
расчистување на непрописните депонии, како и 
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обврската за собирање и отстранување на 
отпадот согласно стандардите за животна 
средина, односно во стандардизирана депонија, 
увиде дека нема можност за решавање на 
проблемите. 

Заради заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето, како и состојбата со 
отпадот во општина Зрновци  неопходно е итно 
преземање на активности со цел собирање, 
транспортирање, селекција и отстранување на 
отпадот. Воедно, согласно Националниот план 
за управување со отпад на Република 
Македонија и Регионалниот план за управување 
со отпад за Источен плански  регион, потребно е 
да се воспостави регионален систем за 
управуање со отпад преку основање на 
регионална депонија и соодветната 
инфраструктура. Во Физибилити студијата за 
управување со отпад за Источен плански  
регион е утврдено дека вкупните инвестиции за 
основање на региналниот систем за управување 
со отпад изнесува ________________ евра, при 
што минималните финансии што треба да ги 
обезбеди општина ________________ 
изнесуваат ________________ евра, средства 
со кои општина ________________ не 
располага. Дополнително, согласно со 
Стратегијата за управување со отпад на 
Република Македонија, потребно 
евоспоставување на регионална соработка за 
основањето на депонијата, без кое 
управувањето со отпадот не може да биде 
одржливо ниту достапно за населението. Во 
овој момент не постои можност сите општини од 
Источен плански  регион да ја обезбедат 
потребната финансиска помош со што не може 
да се основа депонијата со потребната 
инфраструктура доколку не се обезбеди 
финансирање од Владата.  

Врз основа на претходно изнесеното, Советот 
на општина Зрновци донесе одлука со која 
основањето на регионалната депонија со 
потребната инфраструткура го доверува на 
Владата на Република Македонија, како 
најдобар начин за брзо решавање на 
проблемите со управувањето со отпадот, а кој 
ќе биде со најмали трошоци и со цена која ќе 

биде достапна за населението во Источен 
плански регион. 

Претседател на советот на општина Зрновци 

Владо Ристов с.р. 

Бр. 08-215/1 

09.03.2018 

 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.09- 211/1  донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 

09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.09-211/1  
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-211/2  

13.03.2018 

Врз основа на член 43 став 1.т .17  од Статутот 
на  Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновцибр.5/05 ), Градонажалникот на Општина 
Зрновци на 10-тата седница одржана на ден 
09.03.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За одобрување на спонзорство за Здружение на 
граѓани  АФОРИСТИЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
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НА МАКЕДОНИЈА  ул,,Маршал Тито,, бр.35 
Кочани за организирање на Вечер на 
македонскиот афоризам  

Член 1 

Се одобрува едноктратно спонзорство во висина 
од 1,500,00 денари за Здружение на граѓани  
АФОРИСТИЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА  ул,,Маршал Тито,, бр.35 
Кочани за организирање на Вечер на 
македонскиот афоризам 

Член 2 

Средствата да се уплатат на Здружение на 
граѓани  АФОРИСТИЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА  ул,,Маршал Тито,, бр.35 
Кочани на жиро сметка 210069848510175 НЛБ 
Тутунска банка. 

Член 3 

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

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Блаже Станков с.р.  

Бр. 09-211/2  

13.03.2018 

 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 
207/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-207/1  
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-207/2  

13.03.2018 

   Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
член 21 став 1 т.44 од статутот  на  Општина Зрновци 
(Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот 
на Општина Зрновци на 10-тата седница одржана на 
ден 09.03.2018 година донесе 

О Д Л У К А 

За усвојување на завршна сметка на Буџетот 
на КЈП,,Водна кула,, Зрновци за 2017 година  

Член 1 

Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на 
КЈП,,Водна кула,,  Зрновци за 2017 година 

Член 2 

Планираните и остварените приходи по извори и 
видови ,како и расходите по основни намени се 
искажани во Билансот на приходи и расходи на 
Буџетот на КЈП,,Водна кула,, Зрновци за 2017 година 
и се составен дел на оваа Одлука. 

Член 3 

Одлуката за усвојување на Завршната сметка 
на Буџетот на КЈП,,Водна кула,,  Зрновци за 2017 
година влегува во сила со денот на донесувањето а 
ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.  
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 09-207/1  

09.03.2018 

 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 208/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08- 208 
/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-2008/2  

13.03.2018 

Врз основа на член 36 став 1.т .15  од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
член 21 став 1 т.44  од статутот  на  Општина 
Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), 
Советот на Општина Зрновци на 10-тата седница 
одржана на ден 09.03.2018 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на завршна сметка на Буџетот 
на ООУ,,Синиша Стоиловов,,  Зрновци за 2017 
година  

Член 1 

Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на 
ООУ,,Синиша Стоиловов,,   Зрновци за 2017 година 

Член 2 

Планираните и остварените приходи по извори и 
видови ,како и расходите по основни намени се 
искажани во Билансот на приходи и расходи на 
Буџетот на ООУ,,Синиша Стоиловов,,   Зрновци за 
2017 година и се составен дел на оваа Одлука. 

Член 3 

Одлуката за усвојување на Завршната сметка 
на Буџетот на ООУ,,Синиша Стоиловов,, Зрновци за 
2017 година 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. 08-208/1  

09.03.2018 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 214/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08- 
214/1донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година.  

Член 2 
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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. 09-214/2  

13.03.2018 

     Врз основа на член 36 став 1.т . од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
член 21 став 1 т.4 од статутот  на  Општина Зрновци 
(Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот 
на Општина Зрновци на 10-тата седница одржана на 
ден 09.03.2018 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на завршна сметка на Буџетот 
на Општина Зрновци за 2017 година  

Член 1 

Се усвојува Завршната сметка на Буџетот на 
Општина Зрновци за 2017 година 

Член 2 

Планираните и остварените приходи по извори и 
видови ,како и расходите по основни намени се 
искажани во Билансот на приходи и расходи на 
Буџетот на Општина Зрновци за 2017 година и се 
составен дел на оваа Одлука. 

Член 3 

Одлуката за усвојување на Завршната сметка 
на Буџетот на Општина Зрновци за 2017 година 
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. 08-214/1  

09.03.2018 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 210/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-210/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-210/2  

13.03.2018 

Врз основа на член 36 став 1.т .15 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
член 21 став 1 т.44 од статутот  на  Општина Зрновци 
(Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот 
на Општина Зрновци на 10-тата седница одржана на 
ден 09.03.2018 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
четврто тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
31.12.2017 година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
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четврто тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
31.12.2017 година 

Член 2 

Планираните и остварените приходи по извори и 
видови ,како и расходите по основни намени се 
искажани во кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Зрновци за четврто тромесечие 
(К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2017 година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за четврто тромесечие (К1,К2,К3) за период 
01.01-31.12.2017 година 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. 08-210/1  

09.03.2018 

   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 201/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08- 201/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-201/2  

13.03.2018 

        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 на10-та  
седница  одржаната на ден 09.03. 2018 година, 
донесе 

 Одлука за потврдување на АКТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ 

на  Јавна општинска установа за деца - 
Детска градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

  Член 11 се потврдува и гласи  

Член 11 

              Лицето  Анета Захариева Петрова  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 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 09-201/1  

09.03.2018 
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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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 213/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-213/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 09.03.2018 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. 09-213/2  

13.03.2018 

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, 
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 10-та 
седница одржана на 09.03.2018 година, донесе 

                         O D L U K A 
За измена на Одлуката 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata 
ZRNOVCI za 2018 godina 

 

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 
Извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
2018 година и тоа  

Член 10 се менува и гласи 

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 сметката- 
дотации 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 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 
финансиски 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 се менува и гласи 

Член 11 

 Исплатата на платите и надоместоците 
на вработените во локалните јавни установи кои 
се финасираат од Буџет на дотации,  ја 
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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 се менува и гласи 

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. 

             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. 

            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 23 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на 
Општината Зрновци”, а ќе се применува од 01 
Јануари 2018    година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-213/1  

09.03.2018 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 3                              Зрновци 13.03.2018 год.                           излегува по потреба 
 

С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.3   СО АКТИ ОД СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 09.03.2018 

       1.Одлука за давање  согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура 
за Источен плански регион. 

2.Одлука за одобрување на спонзорство за Здружение на граѓани  АФОРИСТИЧКА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА  ул,,Маршал Тито,, бр.35 Кочани за организирање на Вечер 
на македонскиот афоризам  

3.Одлука За усвојување на завршна сметка на Буџетот на КЈП,,Водна кула,, Зрновци за 2017 година  

     4. Одлука За усвојување на завршна сметка на Буџетот на ООУ,,Синиша Стоиловов,,  Зрновци за 2017 година  

    5.Одлука За усвојување на завршна сметка на Буџетот на Општина Зрновци за 2017 година  

     6.Одлука За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за четврто 
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2017 година  

    7.Одлука за потврдување на АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ  на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка  

,, БИСЕРЧИЊА,, во општина Зрновци . 

8.  Одлука за измена на Одлукатаza izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata ZRNOVCI za 2018 
godina 
 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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   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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 214/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08- 214/1донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
09.03.2018 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. 09-214/2  

13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


   
 
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 13.03.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 210/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
09.03.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-210/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
09.03.2018 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. 09-210/2  

13.03.2018 
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