
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXII            Бр. 21         Зрновци 25.04.2019 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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За измена на Одлуката 
за 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata 

Zрновци za 2019 godin 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За измена на Одлуката за  
izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata 
Zрновци za 2019 godina бр.08-328/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
23.04.2019 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- 330/2 

25.04.2019 

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 
od Zakonot za lokalna 
samouprava("Slu`ben vesnik na R.M." 
br.5/2002), ~len 23 stav 8 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br. 

61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09, 47/11 i 192/15) 
i ~len 21 od Statutot na Op{tinata 
ZRNOVCI("Slu`ben glasnik na 
Op{tinata ZRNOVCI br.05/2005 ), sovetot 
na Op{tina ZRNOVCI na 29-ta sednica  
odr`ana na  23.04.2019   godina , donese 

         O D L U K A 

За измена на Одлуката за 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata 
ZRNOVCI za 2019 godina 

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 
Извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
2019 година и тоа  

Член 10 се менува и гласи 

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 сметка 
(930), а се извршуваат преку сметката- дотации 
на локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи финасирани 
со блок дотации 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 
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од општинскиот буџет,  Градоначалникот дава 
писмено известување за обезбедените 
средства. Локалните јавни установи , се 
должни да го достават известувањето за 
обезбедени финансиски средства и да 
приложат образец М-1. За за новите 
вработувања кои се финансираат со блок 
дотации, се доставува известување за 
обезбедени финансиски средства од 
надлежното Министерство и Министерство за 
финансии и се приложува образец М-1.                                        

^len 19 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot 
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tinata Zrnovci", a }e se primenuva od 
01 Januari 2019 godina 

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-328/1 

24.04.2019 

  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 25.04. 2019 година 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 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За измена на Одлуката за 
измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Зрновци за 2019 година бр.08-329/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 23.04.2019 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- 329/2 

25.04.2019 

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 29-та, одржана на ден  23.04.2019 
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 

N10    OСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

424210 – Одржување на згради                               0               
0                     -45.000                 0              0 

 464940-  Трансфери при пензионирање              0                
0                        5.000                 0              0       

425990 –Други договорни услуги                             0                 
0                    40.000                   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 
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Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-329/1 

24.04.2019 

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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За usvojuvawe 
na Godi{niot izve{taj za raboteweto na 

centarot za razvoj na Isto~en planski region 
za 2018 godina so finansiski izve{taj donesena 

od strana na Isto~en planski region . 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За usvojuvawe na 
Godi{niot izve{taj za raboteweto na centarot 
za razvoj na Isto~en planski region za 2018 
godina so finansiski izve{ta бр.08-330/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 23.04.2019 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- 330/2 

25.04.2019 

 

 Врз основа na  член 21 став 1 т.44 од 
статутот  на  Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина 

Зрновци на седница одржана на ден 23.04.2019 
година донесе 

О Д Л У К А 

За usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za 
raboteweto na centarot za razvoj na Isto~en 
planski region za 2018 godina so finansiski 

izve{taj donesena od strana na Isto~en 
planski region . 

Член 1 

Godi{niot izve{taj za raboteweto na 
centarot za razvoj na Isto~en planski region 
za 2018 godina so finansiski izve{taj SE 
USVOJUVA  

Член 3 

Godi{niot izve{taj za raboteweto na 
centarot za razvoj na Isto~en planski region 
so finansiski izve{taj za 2018 godina e 
sostaven del na ovaa Odluka  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-330/1 

24.04.2019 

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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За usvojuvawe 
na Godi{niot izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj  na Isto~en planski 

region za 2015-2019 za 2018. 

 

 

Член 1 
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Ја  објавувам Одлуката  За usvojuvawe na 
Godi{niot izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj  na Isto~en planski 
region za 2015-2019 za 2018 бр.08-331/1   донесено 
на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
23.04.2019 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- 331/2 

25.04.2019 

Врз основа na  член 21 став 1 т.44 од 
статутот  на  Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 23.04.2019 
година донесе 

О Д Л У К А 

За usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za 
sproveduvawe na Programata za razvoj  na 

Isto~en planski region za 2015-2019 za 2018  
godina. 

Член 1 

Godi{niot izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj  na Isto~en planski 
region za 2015-2019 za 2018  godina SE 
USVOJUVA 

Член 3 

Godi{niot izve{taj za sproveduvawe na 
Programata za razvoj  na Isto~en planski 
region za 2015-2019 za 2018  godina e sostaven 
del na ovaa Odluka  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-331/1 

24.04.2019 

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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката отпочнување на 
ажурирање на Процена на на загрозеност од сите 
ризици и опасности на подрачјето на Општина 

Зрновци 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  отпочнување на 
ажурирање на Процена на на загрозеност од сите 
ризици и опасности на подрачјето на Општина 
Зрновци  бр.08-332/1   донесено на Седница на 
Советот на Општина Зрновци на ден 23.04.2019 
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- 332/2 

25.04.2019 

Врз основа na  член 21 став 1 т.44 од 
статутот  на  Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 23.04.2019 
година донесе 

О Д Л У К А 

За отпочнување на ажурирање на Процена 
на на загрозеност од сите ризици и опасности на 

подрачјето на Општина Зрновци  

Член 1 

Се отпочнува ажурирање на Процена на 
загрозеност од сите ризици и и опасности на 
подрачјето на Општина Зрновци  

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-332/1 

24.04.2019 

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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За спонорство за 
peчatewe na kniga 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За спонорство за 
peчatewe na kniga бр.08-333/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
23.04.2019 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- 333/2 

25.04.2019 

Vrz osnova na ~l. 43 st.1 t. 17    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05 a vo vrska so 
podnesenoto barawe br. 08-325/1 od 22.04.2019 
godina  od strana na Kiro Gerasimov od Ko~ani  
Советот  na op{tina Zrnovci na den  24.04.2019 
godina donese: 

O  D  L  U  K  A 

За спонорство за peчatewe na kniga  

^len  1 

 Za pe~ateweto na knigata pod naslov ,, 
Богатство запишано во времето ,, od avtorot 
Kiro Gerasimov , odobruvamе спонзорство  vo 
iznos od 3.000,00 denari . 

^len 2                           

 Sredstvata predvideni vo ~len 1 od ovaa 
Odluka  da se uplatat na `iro smetka : Kiro 
Gerasimov , Komercijalna banka AD Skopje , 
filijala Ko~ani : br. smetka 300057084143270  

^len 3 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ке се објави во Службен 
гласник на општина Зрновци  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-333/1 

24.04.2019 

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 25.04. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За спонорство за набавка 
на п.е црево 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За спонорство за 
набавка на п.е црево бр.08-334/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
23.04.2019 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- 334/2 

25.04.2019 

Vrz osnova na ~l. 43 st.1 t. 17    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05 a vo vrska so 
podnesenoto barawe br. 09-318/1 od 16.04.2019 
godina  od strana na Методи Станоевски  od 
Зрновци   Советот  na op{tina Zrnovci na den  
24.04.2019 godina donese 

O  D  L  U  K  A 

За спонорство 

^len  1 

 Советот на Општина Зрновци одобрува 
набавка на п.е  црево во должина од 300 метра 
и приклучни елементи,  како   би можело 
водата од филтер станицата која тече 
постојано да се доведе до куќите во горното 
мало за напојување на добитокот .  

^len 3 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а кесе објави во Службен гласник 
на општина Зрновци    

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-334/1 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 

 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.21 

 1 . Одлуката  За измена на Одлуката за  izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata Zрновци za 
2019 godina бр 2. Одлуката за усвојување  Завршната сметка на Буџетот на КЈП,,Водна кула,,  Зрновци за 
2018година 

2. Одлуката  За измена на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Зрновци за 2019 година 

3. Одлуката  За usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na centarot za razvoj na Isto~en 
planski region za 2018 godina so finansiski izve{ta 

4. Одлуката  За usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za sproveduvawe na Programata za razvoj  na 
Isto~en planski region za 2015-2019 za 2018 

5. Одлуката  отпочнување на ажурирање на Процена на на загрозеност од сите ризици и опасности на 
подрачјето на Општина Зрновци 

6. Одлуката  За спонорство за peчatewe na kniga 

7. Одлуката  За спонорство за набавка на п.е црево 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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