
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр.40 Зрновци 09.09.2020 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 давање позитивно 
мислење за физичко присуство за учениците од 
четврто до девето одделение и за учениците од 

подрачното училиште со една комбинирана 
паралелка од прво до пето одделение   во 

Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци  

I  

Ја ојавувам Одлуката физичко присуство за 
учениците од четврто до девето одделение и за 
учениците од подрачното училиште со една 
комбинирана паралелка од прво до пето 
одделение   во Основното училиште Синиша 
Стоилов во Зрновци  бр. 08- 500/1   донесена на 
седницата одржана на ден 07.09.2020 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. 09-500/2 

09.09.2020 

Врз основа на точка 6  од Планот за 
одржување на наставата во основните и средните 
училишта во учебната 2020/2021 година ,  согласно 

Мислењето бр. 12-252/2  од 01.09.2020 донесено од 
Советот на родителите при Основното училиште ,, 
Синиша Стоилов ,, Мислењето бр. 02-253/2  од 
01.09.2020  донесено од страна на училишен одбор 
при Основното училиште ,, Синиша Стоилов ,, во 
Зрновци и Барањето за настава со физичко 
присуство за учениците од четврто до девето 
одделение и за учениците од подрачното училиште 
со една комбинирана паралелка од прво до пето 
одделение   и член 21.т.43 од Статутот на Општина 
Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 07.09.2020 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За  давање позитивно мислење за физичко 
присуство за учениците од четврто до девето 

одделение и за учениците од подрачното училиште 
со една комбинирана паралелка од прво до пето 

одделение   во Основното училиште Синиша 
Стоилов во Зрновци  

Член 1  

Со оваа Одлука Советот на Општина 
Зрновци дава позитивно мислење за  физичко 
присуство за учениците од четврто до девето 
одделение и за учениците од подрачното училиште 
со една комбинирана паралелка од прво до пето 
одделение   . 

Одлуката да се достави до Комисијата 
формирана од Владата за разгледување на 
поднесени барања за организирање на настава  со 
физичко присуство . 

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

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-500/1 

07.09.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.40 

 1 . Одлуката физичко присуство за учениците од четврто до девето одделение и за учениците од подрачното 
училиште со една комбинирана паралелка од прво до пето одделение   во Основното училиште Синиша Стоилов 
во Зрновци 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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