
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 9                      Зрновци 24.08.2018 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 согласност на 
ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање 

паралелки со помалку од 24 ученика и формирање 
на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 

Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис  

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање 
паралелки со помалку од 24 ученика и формирање 
на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 
Синиша Стоилов ,, во с. Мородви  бр. 08-596/1  
донесена на седницата одржана на ден 20.08.2018 
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- 596/2 

24.08.2018 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 , и член 41 од Законот за основно 

образование (сл. весник на РМ бр. 103/08) Советот 
на општина Зрновци на седницата одржана на ден 
20.08.2018 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, 
Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24 

ученика и формирање на една комбинирана 
паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша Стоилов ,, во 

с. Мородвис во учебната 2018/2019 година  

Член 1  

На ОУ ,,Синиша Стоилов ,, од Зрновци СЕ 
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со 
помалку од 24 ученика и формирање на една 
комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша 
Стоилов ,, во с. Мородвис во учебната 2018/2019 
година 

Член 2  

Согласноста се дава на 16 паралелки да 
бидат исти како и во изминатите учебни години и 
една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 
Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис 

Член 3  

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. 08-596/1 
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21.08.2018 

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 давање согласност на 
Јавната општинска установа за деца- детска 

градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци за формирање 
на воспитни групи со поголем број на деца во група 

од бројот утврден со закон 

I 

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на 
Јавната општинска установа за деца- детска 
градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци за формирање 
на воспитни групи со поголем број на деца во група 
од бројот утврден со законбр. 08-595/1 донесена на 
седницата одржана на ден 20.08.2018 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- 595/2 

24.08.2018 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за 
заштита на децата (Сл. весник на РМ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, и 
150/15 и член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина 
Зрновци бр. 05/05 а во врска со 
поднесеното барање бр. 03-86/1 од 
15.08.2018 година од страна Јавната 
општинска установа за деца – детска 
градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци Советот 
на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 20.08.2018 година донесе :  

О  Д  Л  У  К  А  

За давање согласност на Јавната општинска 
установа за деца- детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 

Зрновци за формирање на воспитни групи со 
поголем број на деца во група од бројот утврден со 

закон 

Член 1  

На Јавната општинска установа за деца - 
детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина 
Зрновци СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на 
воспитни групи со поголем број на деца во група од 
бројот утврден со закон 

Согласноста се дава поради зголемениот 
интерес за сместување на деца во ЈОУДГ ,, 
Бисерчиња,, с. Зрновци  

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 с.р. 

Бр. 08-595/1 

21.08.2019 

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 
ПРАВИЛНИКОТ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈАВНАТА  

 ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА 

- ДЕТСКА ГРАДИНКА “ БИСЕРЧИЊА “ С.ЗРНОВЦИ  

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

I 

Ја ојавувам Одлуката  за давање согласност 
на Правилникот за изменување и дополнување на 
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Правилникот за систематизацијата на работните 
места во Јавната општинска установа за деца –
детска градинка ,, Бисерчиња,, с. Зрновци –Општина 
Зрновци , донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ 
“Бисерчиња“ – село  Зрновци, општина Зрновци бр. 
08-593/1 донесена на седницата одржана на ден 
20.08.2018 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- 593/2 

24.08.2018 

Врз основа на член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за 
заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 150/15), 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“, број 5/02), 
член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина 
Зрновци (“Службен гласник на Општина Зрновци“, 
број 5/2005),  

 Советот на општина Зрновци  на 17-та 
седница  одржаната на ден 20.08 2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈАВНАТА  

 ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА 

- ДЕТСКА ГРАДИНКА “ БИСЕРЧИЊА “ С.ЗРНОВЦИ  

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Член 1 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизацијата на работните места во Јавната 
општинска установа за деца –детска градинка ,, 

Бисерчиња,, с. Зрновци –Општина Зрновци , 
донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ “Бисерчиња“ 
– село  Зрновци, општина Зрновци на 09.08.2018 
година  . 

 Составен дел на текстот на оваа Одлука е: 
1. Правилникот за изменување и дополнување 

на Правилникот број 01-87/1  за систематизацијата 
на работните места во Јавната општинска установа 
за деца –детска градинка ,, Бисерчиња,, с. Зрновци 
–Општина Зрновци,  донесен од Управниот одбор на 
ЈОУДГ Бисерчиња на 09.08.2018 година. 

2. Одлуката број 03-82/1  за усвојување на 
Правилникот за систематизацијата на работните 
места во Јавната општинска установа за деца –
детска градинка ,, Бисерчиња,, с. Зрновци –Општина 
Зрновци,  донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ 
Бисерчиња на 09.08.2018 година.. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општината Зрновци”.  
 

Општина Зрновци 

Претседател на Совет 

Владо Ристов с.р. 

Бр. 08-593/1  

21.08.2018 

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 преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на 

канализационата мрежа во Зрновци , Мородвис и 
Видовиште  како и филтер станицата за 

предтретман во с. Мородвис  на КЈП Водна Кула 
Зрновци  

I 
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Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на 
канализационата мрежа во Зрновци , Мородвис и 
Видовиште  како и филтер станицата за 
предтретман во с. Мородвис  на КЈП Водна Кула 
Зрновци бр. 08-597/1  донесена на седницата 
одржана на ден 20.08.2018 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- 597/3 

24.08.2018 

 

Врз основа на 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 20.08.2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , стопанисување и 
одржување ) на канализационата мрежа во 

Зрновци , Мородвис и Видовиште  како и филтер 
станицата за предтретман во с. Мородвис  на КЈП 

Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапување на ( користење , стопанисување и 
одржување ) на канализационата мрежа во 
Зрновци , Мородвис и Видовиште  како и филтер 
станицата за предтретман во с. Мородвис  на КЈП 
Водна Кула Зрновци 

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 с.р. 

бр. 08-597/1 

21.08.2018 

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 преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  

водоводните системи резервоарите за вода во 
Зрновци , Мородвис и Видовиште  на КЈП Водна 

Кула Зрновци  

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
водоводните системи резервоарите за вода во 
Зрновци , Мородвис и Видовиште  на КЈП Водна 
Кула Зрновци бр. 08-598/1 донесена на седницата 
одржана на ден 20.08.2018 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- 598/2 

24.08.2018 

 

Врз основа на 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 20.08.2018 година донесе 
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О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  водоводните 

системи и резервоарите за вода во Зрновци , 
Мородвис и Видовиште  на КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се преостапување 
на ( користење , стопанисување и одржување ) на  
водоводните системи и резервоарите за вода во 
Зрновци , Мородвис и Видовиште. 

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 с.р. 

Бр. 08-598/1 

21.08.2018 

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 преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на 
фабриката за хемиска обработка на вода во 

Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци  

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) 
фабриката за хемиска обработка на вода во 
Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-599/1  
донесена на седницата одржана на ден 20.08.2018 
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- 599/2 

24.08.2018 

Врз основа на член 21.т.33 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 20.08.2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , стопанисување и 
одржување ) на фабриката за хемиска обработка на 

вода во Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се преостапување 
на ( користење , стопанисување и одржување ) 
фабриката за хемиска обработка на вода во 
Зрновци  . 

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 с.р 

Бр. 08-599/1 

21.08.2018 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ 
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бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина 
Зрновци донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката  за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на 

филтер станицата за механичко  пречистување  на 
вода во Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци  

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) филтер 
станицата за механичко  пречистување  на вода во 
Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-600/1  
донесена на седницата одржана на ден 20.08.2018 
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- 600/2 

24.08.2018 

Врз основа на член 21.т.33 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 20.08.2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , стопанисување и 
одржување ) на на филтер станицата за механичко  
пречистување  на вода во Зрновци   на КЈП Водна 

Кула Зрновци  

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се преостапување 
на ( користење , стопанисување и одржување ) 
фабриката за хемиска обработка на вода во 
Зрновци  . 

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 с.р 

Бр. 08-600/1 

21.08.2018 

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 
извештајот за работењето на КЈП ,, Водна Кула ,,  

Зрновци во период од 01.01.2018 до 
30.06.2018година   

I 

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на извештајот за 
работењето на КЈП ,, Водна Кула ,,  Зрновци во 
период од 01.01.2018 до 30.06.2018година  бр. 08-
597/2донесена на седницата одржана на ден 
20.08.2018 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- 597/4 

24.08.2019 
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Врз основа на член 21.т.33 од Статутот на Општина 
Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 20.08.2018 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За увојување на извештајот за работењето на КЈП ,, 
Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2018 до 

30.06.2018година   

Член 1  

Се усвојува извештајот за работењето на КЈП 
,, Водна Кула ,,  Зрновци во период од 01.01.2018 до 
30.06.2018година  

Составен дел на ова Одлука е Извештајот за 
работењето на КЈП ,, Водна Кула ,,  Зрновци во 
период од 01.01.2018 до 30.06.2018година  

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 с.р 

Бр. 08-597/2 

21.08.2018 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.9 СО АКТИ ОД СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 20.08.2018 

 1 О  Д  Л  У  К А За давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање паралелки со помалку од 
24 ученика и формирање на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис 
во учебната 2018/2019 година  

 2. О  Д  Л  У  К  А За давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 
Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон 

3 . Одлуката  за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизацијата на работните места во Јавната општинска установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња,, с. 
Зрновци –Општина Зрновци , 

4. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на канализационата мрежа во 
Зрновци , Мородвис и Видовиште  како и филтер станицата за предтретман во с. Мородвис  на КЈП Водна Кула 
Зрновци 

5. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на  водоводните системи 
резервоарите за вода во Зрновци , Мородвис и Видовиште  на КЈП Водна Кула Зрновци 

6. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) фабриката за хемиска обработка на 
вода во Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци 

7. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) филтер станицата за механичко  
пречистување  на вода во Зрновци   на КЈП Водна Кула Зрновци  

8. Одлуката за усвојување на извештајот за работењето на КЈП ,, Водна Кула ,,  Зрновци во период од 01.01.2018 
до 30.06.2018година   

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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