
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXII            Бр. 19           Зрновци 18.02.2019 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 информацијата од 
градоначалникот за работењето на локалната 

самоуправа во 2018 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката информацијата од 

градоначалникот за работењето на локалната 
самоуправа во 2018 година бр. 08-  159/1   
донесена на седницата одржана на ден 
13.02.2019 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- 159/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  
на  Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05), Советот  на Општина Зрновци  на 
ден 13.02.2019 година донесе : 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на информацијата од 
градоначалникот за работењето на локалната 

самоуправа во 2018 година  

Член 1 

Се усвојува информацијата од 
градоначалникот на Општина Зрновци за 
работењето на локалната самоуправа во 2018 
година,  

Член 2 

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 

Бр. 08-159/1 

14.02.2019 

25.01.2019 

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 информацијата од Претседателот 
на Советот на општина Зрновци за работењето на 

Советот на Општина Зрновци  во 2018 година  

I 
Ја објавувам  Одлуката информацијата од 
Претседателот на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
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2018 година  бр. 08-  160/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 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- 160/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05), Советот  на Општина Зрновци  на ден 
13.02.2019 година донесе : 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на информацијата од Претседателот 
на Советот на општина Зрновци за работењето на 

Советот на Општина Зрновци  во 2018 година  

Член 1 

Се усвојува информацијата од 
Претседателот на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
2018 година  

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 
за работењето на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
2018 година 

Член 2 

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 

Бр. 08-160/1 

                                                                                                
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 2018/2019 година  

I 
Ја објавувам  Одлуката усвојување на 

Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,-Зрновци  за учебната 2018/2019 година 
бр. 08-  161/1   донесена на седницата одржана 
на ден 13.02.2019 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 

18.02.2019 

Врз основа на член 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 
2018/2019 година ,Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 13.02.2019година ја 
донесе :  

О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишен извештај за 
работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци  за 
учебната 2018/2019 година.  

Член 1 

Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ОУ,,Синиша Стоилов,-Зрновци за 
учебната 2017/2018 година. 
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Составен дел на оваа Одлука е  
Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша 
Стоилов,,-Зрновци  за учебната 2018/2019 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. 08-161/1 

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 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 2018/2019 
година  бр. 08-  162/1   донесена на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 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 

18.02.2019                       
Врз основа на член 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 
13.02.2019 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 2018/2019 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 2018/2019 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. 08-162/1 

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 2018 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за усвојување на 

годишниот извештај за реализација на Програмата 
на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци за 2018 година. бр. 
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08-  163/1   донесена на седницата одржана на 
ден 13.02.2019 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 

18.02.2019 

Врз основа на член 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 13.02.2019 
година ја донесе :  

О Д Л У К А 

 

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

Зрновци за 2018 година 

Член 1 

Се усвојува  годишниот извештај за 
реализација на Програмата на КЈП,, Водна Кула ,, 
Зрновци за 2018 година. 

Составен дел на оваа Одлука е  годишниот 
извештај за реализација на Програмата на КЈП,, 
Водна Кула ,, Зрновци за 2018 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. 08-163/1 

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 извештај за реализација на Програмата 

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

Зрновци за 2018  

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 2018 бр. 08-  164/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 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- 164/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 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 13.02.2019 година ја донесе :  

О Д Л У К А 

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

Зрновци  Општина Зрновци за 2018  

Член 1 

Се усвојува  годишниот извештај за 
реализација на Програмата на јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња ,,  
Зрновци  Општина Зрновци за 2018  
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.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 2018  

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. 08-164/1 

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 проширување на 
средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 

2019 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за проширување 

на средствата на Буџетот на Општина Зрновци 
за 2019 година бр. 08-  165/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 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- 165/2 

18.02.2019 

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 34 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 27, одржана 
на ден  13.02.2019 година ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 

за проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Зрновци за 2019 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши  проширување на 
средствата на на Буџетот на Општина Зрновци 
за 2019 година на следниот начин 

Програма 

Потставка                                                                        Буџет     самофинанс   
дотации    донации   кредити 

А00    ГРАДОНАЧАЛНИК 

742114 – Приходи од европската унија                 
0                    0                  0               1.800.000          0 

и се распоредуваат на следните расходни 
ставки 

ЈК0     ЈАВНА ЧИСТОТА (капитални расходи )                  

480190 –Купување на друга опрема                        
0                    0                  0             1,800,000          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 

 

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-165/1 
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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 објавувам  Одлуката за усвојување на квартален 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 

Зрновци за четврто тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.12.2018 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за усвојување на 

квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за четврто тромесечие (К1,К2,К3) 
за период 01.01-31.12.2018 година бр. 08-  166/1   
донесена на седницата одржана на ден 
13.02.2019 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- 166/2 

18.02.2019 

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  седница одржана 
на ден 12.03.2019 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-
31.12.2018 година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 

четврто тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
31.12.2018 годин 

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 01.01-31.12.2018 
година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за четврто тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.12.2018 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. 08-166/1 

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 објавување на   Одлуката  за давање на 
приоритет за реализација на проектот 

„Изградба на дел од ул.„Тодор Арсов“ во  
с.Зрновци“ за конкурирање на општина 

Зрновци на повикот на Бирото за 
регионален разво 

I 
Ја објавувам  Одлука за давање на 
приоритет за реализација на проектот 
„Изградба на дел од ул.„Тодор Арсов“ во  
с.Зрновци“ за конкурирање на општина 
Зрновци на повикот на Бирото за 
регионален развој  бр. 08-  167/1   
донесена на седницата одржана на ден 
13.02.2019 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- 167/2 

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),Советот на Општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За Одлука за давање на приоритет за 
реализација на проектот „Изградба на дел 

од ул.„Тодор Арсов“ во  с.Зрновци“ за 
конкурирање на општина Зрновци на 

повикот на Бирото за регионален развој 

Член 1 

Се дава  приоритет за реализација на 
проектот Изградба на дел од ул.Тодор 
Арсов“ во  с.Зрновци“ за конкурирање на 
општина Зрновци на повикот на Бирото за 
регионален развој 

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. 08-167/1 

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 објавување на   Одлука за сопствено  
учество во финансирањето на проектот  

„Изградба на дел од ул.„Тодор Арсов“ во  
с.Зрновци“  во висина од 10% од вкупната 

вредност на проектот 

I 
Ја објавувам  Одлука за сопствено учество 
во финансирањето на проектот  „Изградба 
на дел од ул.„Тодор Арсов“ во  с.Зрновци“  
во висина од 10% од вкупната вредност на 
проектот бр. 08-  168/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 
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- 168/2 

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),Советот на Општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За Одлука за сопствено учество во 
финансирањето на проектот  „Изградба на 

дел од ул.„Тодор Арсов“ во  с.Зрновци“  во 
висина од 10% од вкупната вредност на 

проектот  

Член 1 
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Се одобрува сопствено учество во 
финансирањето на проектот  „Изградба на 
дел од ул.„Тодор Арсов“ во  с.Зрновци“  во 
висина од 10% од вкупната вредност на 
проектот  

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. 08-168/1 

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 објавување на   Одлука за давање 
приоритет на проектот „ Изградба на 

резервоар за вода за висока зона од 50м3 
во с.Зрновци“ за аплицирање до 

Министерството за животна средина и 
просторно планирање според Програмата 
за управување со водите за 2019 година. 

I 
Ја објавувам  Одлука за давање приоритет 
на проектот „ Изградба на резервоар за 
вода за висока зона од 50м3 во с.Зрновци“ 
за аплицирање до Министерството за 
животна средина и просторно планирање 
според Програмата за управување со 
водите за 2019 година бр. 08-  169/1   
донесена на седницата одржана на ден 
13.02.2019 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- 169/2 

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),Советот на Општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За давање приоритет на проектот „ 
Изградба на резервоар за вода за висока 
зона од 50м3 во с.Зрновци“ за аплицирање 
до Министерството за животна средина и 
просторно планирање според Програмата 
за управување со водите за 2019 година 

Член 1 

Се дава  приоритет на проектот „ Изградба 
на резервоар за вода за висока зона од 
50м3 во с.Зрновци“ за аплицирање до 
Министерството за животна средина и 
просторно планирање според Програмата 
за управување со водите 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. 08-169/1 

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 објавување на   Одлука за намена на 
средствата добиени од грантот за успешност 
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МСИП за набавка на трактор со приклучна 
механизација . 

I 
Ја објавувам  Одлука за намена на 
средствата добиени од грантот за успешност 
МСИП за набавка на трактор со приклучна 
механизација бр. 08-  170/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 
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- 170/2 

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),Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 година ја 
донесе :  

О Д Л У К А 

За за намена на средствата добиени од 
грантот за успешност МСИП за набавка на 

трактор со приклучна механизација . 

Член 1 

Се одобрува  средствата добиени од грантот 
за успешност МСИП да се наменат  за 
набавка на трактор со приклучна 
механизација . 

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. 08-170/1 

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 објавување на   Одлука за 
определување  широчината на 

крајбрежен појас на Река Зрновка во 
опфатот на УПС Зрновци. 

I 
Ја објавувам  Одлука за определување  
широчината на крајбрежен појас на Река 
Зрновка во опфатот на УПС Зрновци бр. 
08-  171/1   донесена на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 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- 171/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 
Законот за  води (“Службен весник на РМ”, број  
87/08, 06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016),Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
13.02. 2019 година, донесе: 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖЕН ПОЈАС НА 

РЕКА ЗРНОВКА ВО ОПФАТОТ НА УПС  
ЗРНОВЦИ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се определува 
широчината на крајбрежен појас на Река 
Зрновка во опфатот на УПС Зрновци со влез во 
опфат дефиниран со координати Y – 7 620 712,61 
и X – 4 634 985,74 и на стационажа 1+600,00 и 
излез од опфат дефиниран со координати Y – 7 
620 253,88 и X – 4 636 201,64 на стационажа 
0+070,00, а заради заштита и одржување на 
природното и уреденото речно корито и брегот 
на реката. 

Член 2 

Широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот на Река Зрновка опфатен со 
урбанистички план за село Зрновци, Општина 
Зрновци, од крајната линија на регулацијата на 
коритото ќе изнесува најмалку 3м. 

Член 3 
 

 Составен дел на оваа одлука е 
графичкиот прилог  на Урбанистички план за 
село Зрновци, Општина Зрновци – Синтезен план 
во размер 1:2500 и геодетски координати за 
опфатот. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 
на Општина Зрновци. 

 
 
 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
на Советот на Општина 

Зрновци 
Владо Ристов 

Бр. 08-171/1 

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 објавување на   Одлука за 
определување  широчината на 

крајбрежен појас на Река Морошка  во 
опфатот на УПС Мородвис . 

 

I 
Ја објавувам  Одлука за определување  
широчината на крајбрежен појас на Река 
Морошка во опфатот на УПС Мородвис  
бр. 08-  172/1   донесена на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 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- 172/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 
Законот за  води (“Службен весник на РМ”, број  
87/08, 06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016),Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
13.02 2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖЕН ПОЈАС НА 

MОРОДВИШКА РЕКА ВО ОПФАТОТ НА УПС 
МОРОДВИС ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се определува 
широчината на крајбрежен појас на 
Мородвишка Река во опфатот на УПС Мородвис 
со влез во опфат дефиниран со координати Y – 7 
618 114,11 и X – 4 634 445,68 и на стационажа 
1+104,18 и излез од опфат дефиниран со 
координати Y – 7 617 906,31 и X – 4 635 478,09 на 
стационажа 0+003,92, а заради заштита и 
одржување на природното и уреденото речно 
корито и брегот на реката. 

Член 2 

Широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот на Мородвишка Река опфатен со 
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урбанистички план за село Мородвис, Општина 
Зрновци, од крајната линија на регулацијата на 
коритото ќе изнесува најмалку 3м. 

Член 3 
 

Составен дел на оваа одлука е 
графичкиот прилог  на Урбанистички план за 
село Мородвис, Општина Зрновци – Синтезен 
план во размер 1:2500 и геодетски координати 
за опфатот. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 
на Општина Зрновци. 

          
     
 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
на Советот на Општина 
Зрновци 
Владо Ристов  

                     Бр. 08-172/1 

                 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 објавување на   Одлука за 
определување  широчината на 

крајбрежен појас на Река Видовишка   во 
опфатот на УПС Видовиште  .. 

I 
Ја објавувам  Одлука за определување  
широчината на крајбрежен појас на Река 
Видовишка  во опфатот на УПС 
Видовиште  бр. 08-  173/1   донесена на 
седницата одржана на ден 13.02.2019 
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- 173/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 
Законот за  води (“Службен весник на РМ”, број  
87/08, 06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016),Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
13.02.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖЕН ПОЈАС НА 

MОРОДВИШКА РЕКА ВО ОПФАТОТ НА УПС 
ВИДОВИШТЕ ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

Со оваа одлука се определува 
широчината на крајбрежен појас на Видовишка 
Река во опфатот на УПС Видовиште со влез во 
опфат дефиниран со координати Y – 7 616 439,85 
и X – 4 634 989,28 и на стационажа 0+000,00 и 
излез од опфат дефиниран со координати Y – 7 
616 566,82 и X – 4 633 903,99 на стационажа 
1+143,22, а заради заштита и одржување на 
природното и уреденото речно корито и брегот 
на реката. 

Член 2 

Широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот на Видовишка Река опфатен со 
урбанистички план за село Видовиште, Општина 
Зрновци, од крајната линија на регулацијата на 
коритото ќе изнесува најмалку 3м. 

Член 3 
 

 Составен дел на оваа одлука е 
графичкиот прилог  на Урбанистички план за 
село Видовиште, Општина Зрновци – Синтезен 
план во размер 1:2500 и геодетски координати 
за опфатот. 

Член 4 
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Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 
на Општина Зрновци. 

 
 
 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
на Советот на Општина 

Зрновци 
Владо Ристов 

Бр. 08-173/1 

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 објавување на   Одлука за 
определување  широчината на 

крајбрежен појас на на Дол во село 
Мородвис означен во студија како канал 

1 во опфатот на УПС Мородвис 

I 
Ја објавувам  Одлука за определување  
широчината на крајбрежен појас на Дол 
во село Мородвис означен во студија како 
канал 1 во опфатот на УПС Мородвис  бр. 
08-  174/1   донесена на седницата 
одржана на ден 13.02.2019 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- 174/2 

18.02.2019 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 
Законот за  води (“Службен весник на РМ”, број  
87/08, 06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016),Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
13.02.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРАЈБРЕЖЕН ПОЈАС НА 

ДОЛ / КАНАЛ 1 ВО ОПФАТОТ НА УПС 
МОРОДВИС ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

Со оваа се определува широчината на 
крајбрежен појас на Дол во село Мородвис 
означен во студија како канал 1 во опфатот на 
УПС Мородвис со влез во опфат дефиниран со 
координати X – 4 634 659,89 и Y – 7 618 444,81 на 
стационажа 0+403,34 и излез од опфат 
дефиниран со координати X – 4 635 009 и Y – 7 
618 422,5 на стационажа 0+000,00 а заради 
заштита и одржување на природното и 
уреденото корито и брегот на каналот. 

Член 2 

Широчината на крајбрежниот појас на 
водотекот на Дол во село Мородвис означен во 
студија како канал 1 опфатен со урбанистички 
план за село Мородвис, Општина Зрновци, од 
крајната линија на регулацијата на коритото ќе 
изнесува најмалку 3м. 

Член 3 
 

 Составен дел на оваа Предлог 
одлука е графичкиот прилог  на Урбанистички 
план за село Мородвис, Општина Зрновци – 
Синтезен план во размер 1:2500 и геодетски 
координати за опфатот. 

Член 4 
Предлог одлуката влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Зрновци. 

 
 
 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
на Советот на Општина 
Зрновци 
Владо Ристов 

                     Бр. 08-174/1 

                 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  
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За објавување на   Решението за разрешување на 

Љупче Горгиев  од член на УО  

на  Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци а  
именување на Зоран Ефремов  за член на УО на  

Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

I 
Го објавувам  Решението за  разрешување на 
Љупче Горгиев  од член на УО на  Јавна 
општинска установа за деца - Детска градинка“ 
БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци а  именување 
на Зоран Ефремов  за член на УО на  Јавна 
општинска установа за деца - Детска градинка“ 
БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновцибр. 08-  175/1   
донесена на седницата одржана на ден 
13.02.2019 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- 175/2 

18.02.2019 

 Врз основа на член  114  став 13 и 18 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) член 36 ст 1 т. 5 од 
законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02 ) член 21 став 1 точка 28 од Сатутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник бр. 5/05 ) , а во 
врскасо со Предлогот бр. 03-1571/1 од 
07.02.2019 година  од Министерството за труд и 
социјална политика за член на УО  на ЈОУДГ ,, 
Бисерчиња ,, Зрновци  ,Советот на општина  
Зрновци на  седница  одржаната на ден 13.02 . 
2019 година, донесе 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

За разрешување на Љупче Горгиев  од член на УО  

на  Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци а  
именување на Зоран Ефремов  за член на УО на  

Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка 

“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

Член 1 

Се разрешува  Љупче Горгиев  од член на 
УО на  Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци а  
на негово место по предлог на Министерството 
за труд и социјална политика се именува  Зоран 
Ефремов  за член на УО на  Јавна општинска 
установа за деца - Детска градинка“ 
БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

Член 2 

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

Доставено до : 

- Љупче Горгиев   __________ 

- Зоран Ефремов  ____________ 

- Архива   

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Владо Ристов 

Бр. 08-175/1 

14.02.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.19 

 1 . Одлука за усвојува информацијата од градоначалникот на Општина Зрновци за работењето на 
локалната самоуправа во 2018 година,  

2. Одлуката за усвојување на  информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 2018 година  

3. Одлуката за  усвојување на Полугодишен извештај за работата на ОУ,,Синиша Стоилов,,-Зрновци  за 
учебната 2018/2019 година 

4. 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 

5. Одлуката за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата на КЈП,, Водна Кула ,, 
Зрновци за 2018 година 

6. Одлуката за усвојување на годишниот извештајза реализација на Програмата на јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња ,,  Зрновци  Општина Зрновци за 2018 

7. Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година 

8. Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
четврто тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2018 година 

9. Одлука за давање на приоритет за реализација на проектот „Изградба на дел од ул.„Тодор Арсов“ во  
с.Зрновци“ за конкурирање на општина Зрновци на повикот на Бирото за регионален развој 

10. Одлука за сопствено учество во финансирањето на проектот  „Изградба на дел од ул.„Тодор Арсов“ 
во  с.Зрновци“  во висина од 10% од вкупната вредност на проектот 

11. Одлука за давање приоритет на проектот „ Изградба на резервоар за вода за висока зона од 50м3 во 
с.Зрновци“ за аплицирање до Министерството за животна средина и просторно планирање според Програмата 
за управување со водите за 2019 година 

12. Одлука за намена на средствата добиени од грантот за успешност МСИП за набавка на трактор со 
приклучна механизација 

13. Одлука за определување  широчината на крајбрежен појас на Река Зрновка во опфатот на УПС 
Зрновци 

14. Одлука за определување  широчината на крајбрежен појас на Река Морошка во опфатот на УПС 
Мородвис   

15.Одлука за определување  широчината на крајбрежен појас на Река Видовишка  во опфатот на УПС 
Видовиште 
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16.Одлука за определување  широчината на крајбрежен појас на Дол во село Мородвис означен во 
студија како канал 1 во опфатот на УПС Мородвис   

17. Решението за  разрешување на Љупче Горгиев  од член на УО на  Јавна општинска установа за 
деца - Детска градинка“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци а  именување на Зоран Ефремов  за член на УО 
на  Јавна општинска установа за деца - Детска градинка“ БИСЕРЧИЊА“ во општина Зрновци 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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