
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр. 33 Зрновци 21.02.2020 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 усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,-Зрновци  за учебната 2019/2020 година  

I 
Ја објавувам  Одлуката усвојување на 

Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,-Зрновци  за учебната 2019/2020 година 
бр. 08-  158/1   донесена на седницата одржана 
на ден 14.02.2020 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- 158/2 

18.02.2020 

 

Vrz osnova na ~len 21  став 1 т.43 од 
Статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со 
поднесениот Полугодишен извештај за работата на 
ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци за учебната 

2019/2020 година ,Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 14.02.2020година ја 
донесе :  

Vrz osnova na ~len 21  став 1 т.43 од 
Статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со 
поднесениот Полугодишен извештај за работата на 
ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци за учебната 
2019/2020 година ,Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 14.02.2020година ја 
донесе :  

О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишен извештај за 
работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци  за 
учебната 2019/2020 година.  

Член 1 

Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ОУ,,Синиша Стоилов,-Зрновци за 
учебната 2019/2020 година. 

Составен дел на оваа Одлука е  
Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,-Зрновци  за учебната 2019/2020 година е 
текстуалниот дел од извештајот. 

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. 08-158/1 
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14.02.2019 

 

 

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 давање 
Согласност на програмата за изведување на 

ученички екскурзии и други слободни активности 
од 3-то,6-то и 9-то одд. за учебната 2018/2019 

година. 

I 
Ја објавувам  Одлуката за давање 

Согласност на програмата за изведување на 
ученички екскурзии и други слободни активности 
од 3-то,6-то и 9-то одд. за учебната 2019/2020 
година  бр. 08-  159/1   донесена на седницата 
одржана на ден 14.02.2020година  

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- 159/2 

18.02.2019                      

Vrz osnova na ~len 21  став 1 т.43 од 
Статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со стручното 
мислење од Министретството за образование и 
наука ,Биро за развој на образованието ,Советот на 

Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
14.02.2020 година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За давање Согласност на програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други 
слободни активности од 3-то,6-то и 9-то одд. за 
учебната 2019/2020 година. 

Член 1 

Се дава Согласност на програмата за 
изведување на ученички екскурзии и други 
слободни активности од 3-то,6-то и 9-то одд. за 
учебната 2019/2020 година. 

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. 08-159/1 

14.02.2019 

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 објавувам  Одлуката за усвојување на 
годишниот извештајза реализација на Програмата 

на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци за 2019 година. 

I 
Ја објавувам  Одлуката за усвојување на 

годишниот извештај за реализација на Програмата 
на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци за 2019 година. бр. 
08-  160/1   донесена на седницата одржана на 
ден 14.02.2020 година  

II 
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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- 160/2 

18.02.2020 

Vrz osnova na ~len 21  став 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 14.02.2020 
година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За усвојување на годишниот извештајза 
реализација на Програмата на КЈП,, Водна Кула ,, 

Зрновци за 2020 година 

Член 1 

Се усвојува  годишниот извештај за 
реализација на Програмата на КЈП,, Водна Кула ,, 
Зрновци за 2019 година. 

Составен дел на оваа Одлука е  годишниот 
извештај за реализација на Програмата на КЈП,, 
Водна Кула ,, Зрновци за 2019 година 

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. 08-160/1 

14.02.2020 

 

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 објавувам  Одлуката за усвојување на 
годишниот извештај за реализација на Програмата 

на јавната општинска установа за деца –детска 
градинка ,, Бисерчиња ,,  Зрновци  Општина 

Зрновци за 2019 . 

I 
Ја објавувам  Одлуката за усвојување на 

годишниот извештајза реализација на Програмата 
на јавната општинска установа за деца –детска 
градинка ,, Бисерчиња ,,  Зрновци  Општина 
Зрновци за 2019 бр. 08-  161/1   донесена на 
седницата одржана на ден 14.02.2019 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- 161/2 

18.02.2020 

Vrz osnova na ~len 21  став 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 14.02.2020 
година ја донесе :  

О Д Л У К А 

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

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


 

 

За усвојување на годишниот извештајза 
реализација на Програмата на јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња ,,  

Зрновци  Општина Зрновци за 2019  

Член 1 

Се усвојува  годишниот извештај за 
реализација на Програмата на јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња ,,  
Зрновци  Општина Зрновци за 2019  

.Составен дел на оваа Одлука е  годишниот 
извештај за реализација на Програмата на јавната 
општинска установа за деца –детска градинка ,, 
Бисерчиња ,,  Зрновци  Општина Зрновци за 2019  

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. 08-161/1 

14.02.2019 

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 објавувам  Одлуката за Za pokrivawe na 
pogrebalnite tro{oci napraveni za  

pogrebot na Vasko Vasev `itel na s. Zrnovci  

I 
Ја објавувам  Одлуката за Za pokrivawe 

na pogrebalnite tro{oci napraveni za 
pogrebot na Vasko Vasev `itel na s. Zrnovci  
бр. 08-  162/1   донесена на седницата одржана 
на ден 14.02.2019 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- 162/2 

18.02.2020 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t.43 od Statutot 
na op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina 
Zrnovci br. 05/05 ) ,~len 35 stav 2 od Zakonot za 
grobi{ta i pogrebalni uslugi (Sl. vesnik na 
RM  br. 86/2008 )  a vo vrska so Izvodot od 
mati~nata kniga na umrenite br. 11-6/14 od 
14.02.2020   , Sovetot    na op{tina Zrnovci na 
den  14.02.2020 godina donese :  

O    D    L    U    K    A 

Za pokrivawe na pogrebalnite tro{oci 
napraveni za  

pogrebot na Vasko Vasev `itel na s. Zrnovci  

^len  1  

  So ova Odluka Sovetot na Op{tina 
Zrnovci odobruva pokrivawe na pogrebalnite 
tro{oci vo iznos od 12.600,00 denari napraveni 
za pogrebot na liceto Vasko Vasev od Zrnovci . 

 Sredstvata da se uplatat po dostavenata 
faktura od strana na pogrebalniot operator ,, 
Gorica doo Ko~ani . 

 Sostaven del na ovaa Odlukata e 
Izvodot od mati~nata knigana na umrenite za 
Vasko Vasev  

^len  2 

Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a ke se objavi vo Slu`ben glasnik 
na  Op{tina Zrnovci . 
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SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

бр. 08- 162/1 

14.02.2020 

 

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 За 
аплицирање на Општина Зрновци со проектот  

,,Набавка на видео бим и софтвер ,, и нивна 
инсталација  

I 
Ја објавувам  Одлуката За аплицирање на 

Општина Зрновци со проектот ,,Набавка на видео 
бим и софтвер ,, и нивна инсталација  бр. 08- 172/1  
донесена на седницата одржана на ден 
18.02.2020 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- 172/2 

21.02.2020 

Vrz osnova na ~len 21  став 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 18.02.2020 
година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За аплицирање на Општина Зрновци со 
проектот  

,,Набавка на видео бим и софтвер ,, и нивна 
инсталација  

Член 1 

Се ова Одлука Советот на општина Зрновци 
ОДОБРУВА  да ОпштинаЗрновци со проектот 
Набавка на видео бим и софтвер, аплицира во 
рамките на одобрениот проект ,,Зајакнување на 
општинските совети,, кој е финансиран од 
Швајцарската агенција за соработка и развој а 
имплементиран од страна на УНДП , а во однос на 
грантот од 12.000 швајцарски франци за 
имплементација на ICT алатка за подобрување на 
транспарентностаи отчетноста на општината и 
граѓанското учество .  

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. 08-172/1 

18,02.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.33 

 1 . Одлуката усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци  за учебната 
2019/2020 година  

2. Одлуката за давање Согласност на програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни 
активности од 3-то,6-то и 9-то одд. за учебната 2019/2020 година  

3. Одлуката за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци 
за 2019 година  

4. Одлуката за усвојување на годишниот извештајза реализација на Програмата на јавната општинска установа за 
деца –детска градинка ,, Бисерчиња ,,  Зрновци  Општина Зрновци за 2019 

5. Одлуката за Za pokrivawe na pogrebalnite tro{oci napraveni za pogrebot na Vasko Vasev `itel na s. 
Zrnovci   

6. Одлуката За аплицирање на Општина Зрновци со проектот ,,Набавка на видео бим и софтвер ,, и нивна 
инсталација   

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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