
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 8                        Зрновци 23.07.2018 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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 529/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-529/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-529/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За  давање на приоритет на проектот: : Локален 
пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во 

с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик 
на Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 321 
преку Центарот за развој на источниот плански 
регион 

Член 1 

Се дава приоритет на проектот: Локален пат од 
МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во 
с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик 
на Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 321 
преку Центарот за развој на источниот плански 
регион 
 

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. 08-529/1 

18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 528/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 
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Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-528/1 донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 

18.07.2018 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. 09-528/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За согласност за намената на 
инвестицијата општина Зрновци да 
конкурира на јавниот повик на Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој по мерка 323 со проектот: 
 Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до 
МВ „Друмот“во с.Видовиште  преку 
Центарот за развој на источниот плански 
регион, 

  
Член 1 

Се дава согласност за намената на 
инвестицијата општина Зрновци да 
конкурира на јавниот повик на Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој по мерка 323 со проектот: : 
 Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до 
МВ „Друмот“во с.Видовиште  преку 
Центарот за развој на источниот плански 
регион, 

 
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. 08-528/1 

18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 530/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-530/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-530/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За согласност за намената на 
инвестицијата општина Зрновци да 
конкурира на јавниот повик на Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој по мерка 323 со проектот: 
Локален пат од МВ„Фудбалско 
игралиште“ до МВ „Малеово“во 
с.Зрновци  преку Центарот за развој на 
источниот плански регион, 

  
Член 1 
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Се дава согласност за намената на 
инвестицијата општина Зрновци да 
конкурира на јавниот повик на Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој по мерка 323 со 
проектот: Локален пат од МВ„Фудбалско 
игралиште“ до МВ „Малеово“во 
с.Зрновци  преку Центарот за развој на 
источниот плански регион, 

 
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. 08-530/1 

18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 531/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-531/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-531/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За  давање на приоритет на 
проектот: :  Локален пат од 
МВ„Фудбалско игралиште“ до МВ 
„Малеово“во с.Зрновци за конкурирање 
на јавниот повик на Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој по мерка 323 преку 
Центарот за развој на источниот плански 
регион, 

  
Член 1 

Се дава приоритет на 
проектот: Локален пат од МВ„Фудбалско 
игралиште“ до МВ „Малеово“во 
с.Зрновци за конкурирање на јавниот 
повик на Агенцијата за финансиска 
подршка во земјоделството и руралниот 
развој по мерка 323 преку Центарот за 
развој на источниот плански регион, 

 
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. 08-531/1 

18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 
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За објавување на Одлуката  бр.08- 517/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-517/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-517/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К  

За  давање на приоритет на проектот: Локален пат 
с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште 
и археолошки локалитет Манастириште, 
с.Мородвис –  за конкурирање на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 323 

Член 1 

Се дава приоритет на проектот: Локален пат 
с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште 
и археолошки локалитет Манастириште, 
с.Мородвис –  за конкурирање на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 323 

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. 08-517/1 

                           18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 516/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-516/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-516/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За согласност за намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 322 со 
проектот: Пешачка патека на улица Илинденска 
во с.Зрновци 
 

Член 1 

Се дава согласност намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 322 со 
проектот: Пешачка патека на улица Илинденска 
во с.Зрновци 
 

Член 2 
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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. 08-516/1 

18.07.2018 

 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 515/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-515/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-515/2 

23.07.2018  

Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За  давање на приоритет на проектот: Пешачка 
патека на улица Илинденска во с.Зрновци за 
конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и руралниот 
развој по мерка 322 

Член 1 

Се дава приоритет на проектот: Пешачка патека 
на улица Илинденска во с.Зрновци за 
конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и руралниот 
развој по мерка 322 

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. 08-515/1 

18.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 514/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-514/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 
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Бр. 09-514/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За  согласност за намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 321 со 
проектот: Адаптација, санација и подобрување на 
енергетската ефикасност на Културен дом во 
с.Видовиште 

Член 1 

Се дава согласност за намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 321 со 
проектот: Адаптација, санација и подобрување на 
енергетската ефикасност на Културен дом во 
с.Видовиште 
 

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. 08-514/1 

18.07.2018 

 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 518/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-518/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-518/2 

23.07.2018  

Врз основа на член  21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За согласност за намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со 
проектот: Локален пат с.Мородвис до 
археолошки локалитет Црквиште и археолошки 
локалитет Манастириште, с.Мородвис 

Член 1 

Се дава согласност намената на инвестицијата 
општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со 
проектот: Локален пат с.Мородвис до 
археолошки локалитет Црквиште и археолошки 
локалитет Манастириште, с.Мородвис 
 

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. 08-518/1 

18.07.2018 
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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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 513/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-513/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-513/2 

23.07.2018  

Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.44 од Статутот на 
Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 15-тата седница одржана на ден 
18.07.2018 година донесе:  

О Д Л У К А 

За  давање на приоритет на проектот: Адаптација, 
санација и подобрување на енергетската 
ефикасност на Културен дом во с.Видовиште за 
конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и руралниот 
развој по мерка 321 

Член 1 

Се дава приоритет на проектот: Адаптација, 
санација и подобрување на енергетската 
ефикасност на Културен дом во с.Видовиште за 
конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и руралниот 
развој по мерка 321 

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. 08-513/1 

18.07.2018 

 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 512/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-512/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-512/2 

23.07.2018  

        Vrz osnova na ~len 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), 
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Советот на Општина Зрновци на 15-тата седница 
одржана на ден 18.07.2018 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
30.06.2018 година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
30.06.2018 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 второ 
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 
година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за второ тромесечие (К1,К2,К3) за период 
01.01-30.06.2018 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 

Бр. 08-512/1 

18.07.2018 

 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 523/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-523/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 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. 09-523/2 

23.07.2018  

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 31  od 
Statutot na op{tina Zrnovci (Sl.glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05) Sovetot  na Op{tina 
Zrnovci na den  19.07.2018 godina donese  

 

O  D  L  U  K  A   

Za opredeluvawe na lokacii za 
postavuvawe na ringi{pil i drugi detski 

rekviziti za 2-ri Avgust  

^len 1 

Za postavuvawe na ringi{pil za 2 ri 
Avgust da se koristat slednite lokacii :  

- Koristewe na prostorot pred 
fudbalskoto igrali{te vo Zrnovci za 
postavuvawe na ringi{pil  i toa po 1.000,00 
denari dnevno  

Za postavuvawe na detskite rekviziti 
voz~iwa da se koristi prostorot pred kinoto  

- Koristewe na prostorot pred kinoto 
vo Zrnovci  za postavuvawe na detskite 
rekviziti voz~iwa i toa po 1.000,00 denari za 
dvata dena . 

Za postavuvawe na tezgi /sergii/ 50 den 
/m2 od den   

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

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


   
 

Tezgite /sergiite / da go koristat 
prostorot pome|u prodavnicata na Du{ko 
Gavrilov i ogradata na ambulantata vo Znovci . 

^len 2 

 Za sproveduvawe na ovaa Odluka se 
zadol`uva KJP ,, Vodna Kula,, Zrnovci  

^len 3 

Odlukata   vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben glasnik 
na op{tina Zrnovci. 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov  

Br.08- 523/1 

20.07.2018 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 522/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-522/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 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. 09-522/2 

23.07.2018  

 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 43  od 
Statutot na op{tina Zrnovci (Sl.glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05) , Sovetot na 
Op{tina Zrnovci na sednicata odr`ana na den 
19.07.2018   godina donese  

 O  D  L  U  K  A  

Za prodol`eno rabotno vreme za 
lokalite , kafi~ite i mini marketite od 

podra~jeto na op{tina Zrnovci za vreme na 
ilindenskite praznici 2018 godina 

^len 1 

 SE ODOBRUVA Za vreme na 
ilindenskite praznici: lokalite,  kafi~ite i 
mini marketite od podra~jeto na op{tina 
Zrnovcio da rabotat so prodol`eno rabotno 
vreme i toa :  

- Prvata ve~er sproti praznikot Ilinden 
odnosno na 1- vi  Avgust 2018 godina sproti 
02.08.2018 godina rabotnoto vreme da trae do 3 
~asot nautro   

- Vtorata ve~er odnosno na 2-ri Avgust  2018 
godina sproti 03.08.2018 godina rabotnoto 
vremena  da trae   do 3 ~asot nautro  

^len 2 

Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben glasnik 
na op{tina Zrnovci. 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedaterl 

Vlado Ristov 

Br.08-522/1 

20.07.2018 

Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот 
на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
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Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина 
Зрновци на ден 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 521/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-521/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 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. 09-521/2 

23.07.2018  

Vrz osnova na ~l. 21. t.43  od Statutot na 
op{tina Zrnovci Sl.glasnik na op{tina 
Zrnovci br. 05/05 , Sovetot na Op{tina 
Zrnovci na sednicata odr`ana na den  19.07.2018 
godina donese :  

O  D  L  U  K  A 

Za odbele`uvawe na praznikot 2-ri avgust  

^len 1  

Se  odbele`uva  praznikot 2-ri Avgustst 
po slednata programa . 

Programata }e te~e po sledniot 
redosled: 

Na den 01.08. 2018 godina  

Vo   15 : 30~. Polagawe na sve`o cve}e 
pred spomenikot na padnatite borci vo parkot 
i na mostot Sini{a Stoilov  . 

^len 3 

Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo Sl. glasnik na 

op{tina Zrnovci 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

Br.08-521/1 

20.07.2017 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 519/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-519/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 18.07.2018 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. 09-519/2 

23.07.2018  

Врз основа на член 114 став 13 од Законот за 
заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 
36 став 1 точка 5 од Законот за локалата 
самоуправа (“Службен весник на РМ“, број 
5/02), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 
Општина Зрновци (“Службен гласник на 
Општина Зрновци“, број 5/05),  
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 Советот на општина Зрновци на 15-тата 
седница  одржаната на ден 18 Јули 2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ  

ОДБОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА  

ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА “БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

Во Решението за именување на членови 
на Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца - Детска градинка “ Бисерчиња“ 
- село Зрновци, општинаЗрновци , број 08 – 
617/1,   во членот 1 се вршат следните измени и 
дополнувња; 

- во алинеа втора - ПРЕТСТАВНИК на 
детската градинка,  на точка 4 се додава 
следниот текст 

4. АНЕТА ПЕТРОВА 

-во алинеа трета-ПРЕТСТАВНИК од 
родителите на деца ,на точка 5 се додава 
следниот текст 

     5.СИЛВАНА СПАСОВА 

     6.САНДРА ЗАФИРОВА 

Член 2 

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

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

Br.08-519/1 

18.07.2017 

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 23.07.2018 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката  бр.08- 524/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 година. 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката  бр.08-524/1 
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 19.07.2018 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. 09-524/2 

23.07.2018  

Врз основа на чл.21 т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник не општина Зрновци 
бр. 05/05, Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 19.07.2018 година  донесе  

О  Д  Л  У  К  А  

За одобрување на спонзорство по повод одржување 
на Илинденските фудбалски игри ,, Зрновци 2018,,  

Член 1  

Се одобрува спонзорство по повод одржување на 
Илинденските фудбалски игри ,, Зрновци 2018,, во 
износ од 42.000,00 денари. 

Средствата од став 1 на оваа одлука да се 
трансферираат на име << ФК Зрновка << Зрновци 
,од каде ќе се врши плаќање на екипите кои ќе 
освојат прво, второ и трето место. 

Исто од овие средства ќе се врши и други плаќања 
како што се : набавка на фудбалски топки , 
надоместок за судиите како и други плаќања кои ќе 
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бидат потребни во текот на одржување на 
Илинденските фудбалски ,, Зрновци 2018,,  

Член 2  

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. 08-524/1  

20.08.2018  
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.8 СО АКТИ ОД СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 18.07 и 19.07.2018 

             1 О Д Л У К А За  давање на приоритет на проектот: : Локален пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ 
„Друмот“во с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 321 преку Центарот за развој на источниот плански регион 

      2. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик 
на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот:  Локален 
пат од МВ„Оризни гумна“ до МВ „Друмот“во с.Видовиште  преку Центарот за развој на источниот плански 
регион, 

3 . О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: Локален пат 
од МВ„Фудбалско игралиште“ до МВ „Малеово“во с.Зрновци  преку Центарот за развој на источниот плански 
регион, 

4. О Д Л У К А За  давање на приоритет на проектот: :  Локален пат од МВ„Фудбалско игралиште“ до МВ 
„Малеово“во с.Зрновци за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој по мерка 323 преку Центарот за развој на источниот плански регион, 

5. О Д Л У К А За  давање на приоритет на проектот: Локален пат с.Мородвис до археолошки локалитет 
Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис –  за конкурирање на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 

6. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 322 со проектот: Пешачка 
патека на улица Илинденска во с.Зрновци 

7. О Д Л У К А За  давање на приоритет на проектот: Пешачка патека на улица Илинденска во с.Зрновци за 
конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по 
мерка 322 

8. О Д Л У К А За  согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 со проектот: Адаптација, 
санација и подобрување на енергетската ефикасност на Културен дом во с.Видовиште 

9. О Д Л У К А За согласност за намената на инвестицијата општина Зрновци да конкурира на јавниот повик на 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 323 со проектот: Локален пат 
с.Мородвис до археолошки локалитет Црквиште и археолошки локалитет Манастириште, с.Мородвис 

10. О Д Л У К А За  давање на приоритет на проектот: Адаптација, санација и подобрување на енергетската 
ефикасност на Културен дом во с.Видовиште за конкурирање на јавниот повик на Агенцијата за финансиска 
подршка во земјоделството и руралниот развој по мерка 321 
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11. О Д Л У К А За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за второ 
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2018 година  

12. О D  L  U  K  A Za opredeluvawe na lokacii za postavuvawe na ringi{pil i drugi detski rekviziti za 
2-ri Avgust 

13. O  D  L  U  K  A Za prodol`eno rabotno vreme za lokalite , kafi~ite i mini marketite od podra~jeto 
na op{tina Zrnovci za vreme na ilindenskite praznici 2018 godina 

14. O  D  L  U  K  A Za odbele`uvawe na praznikot 2-ri avgust  

15. Р Е Ш Е Н И Е  ЗА ИЗМЕНА И ДОПОНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“ ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

16. О  Д  Л  У  К  А  За одобрување на спонзорство по повод одржување на Илинденските фудбалски игри ,, 
Зрновци 2018,,  

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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