
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр. 35 Зрновци 13.05.2020 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 13.05.2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Заклучокот За усвојување 
на информацијата за работењето на АД 
Водостопанство на РМ Подружница ВП ,, 
Брегалница ,, Кочани  и активности Што се 
превземаат за реализација на планот за наводнување 
во наводнителната сезона 2020  година  

Член 1 

Го   објавувам   Заклучокот  За усвојување 
на информацијата за работењето на АД 
Водостопанство на РМ Подружница ВП ,, 
Брегалница ,, Кочани  и активности што се 
превземаат за реализација на планот за наводнување 
во наводнителната сезона 2020 година бр.08-306/2   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 08.05.2020 година.  

Планот за наоводнување донесен за 
наводнителната  2020 година останува непроменет 
за КО Зрновци . 

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- 306/3 

13.05.2020 

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 08-05.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на информацијата за 
работењето на АД Водостопанство на РМ 
Подружница ВП ,, Брегалница ,, Кочани  и 

активности што се превземаат за реализација на 
планот за наводнување во наводнителната сезона 

2020 година 

Член 1 

Се усвојува информацијата за работењето на 
АД Водостопанство на РМ Подружница ВП ,, 
Брегалница ,, Кочани  и активности што се 
превземаат за реализација на планот за наводнување 
во наводнителната сезона 2020 година 

Член 2 

Претставниците од АД Водостопанство на 
РМ Подружница ВП ,, Брегалница ,, Кочани 
истакнаа дека  Планот за наоводнување донесен за 
наводнителната  2020 година останува непроменет 
за КО Зрновци.  

Член 3 

Заклучокот за усвојување на информацијата 
за работењето на АД Водостопанство на РМ 
Подружница ВП ,, Брегалница ,, Кочани  и 
активности што се превземаат за реализација на 
планот за наводнување во наводнителната сезона 
2020 година влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на 
Општина Зрновци.  
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-306/2  

08-05.202 

  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 13..05. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За усвојување на 
квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за пво  тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.03.2020 година  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За усвојување на 
квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за пво  тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.03.2020 година бр.08-307/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 08.05.2020 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- 307/2 

13.05.2020 

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 08.05.2020 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 
година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
прво   тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
31.03.2020 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 прво тромесечие 
(К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за првр тромесечие (К1,К2,К3) за период 
01.01- 31.03.2020 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.08-307/1 

08.05.2020  

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 13.05.2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За usvojuvawe 
na Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на 

КЈП ,, Водна Кула ,,  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За usvojuvawe na 
Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на 
КЈП ,, Водна Кула ,, за период од 01.01.2020 – 
31.03.2020 година  бр.08-308/1   донесено на 
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Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
08.05.2020 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- 308/2 

13.05.2020 

Врз основа na  член 21 став 1 т.31 од 
статутот  на  Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 

За usvojuvawe na Тромесечени  izve{taj за 
финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула ,,  

за период од 01.01.2020 – 31.03.2020 година  

Член 1 

Советот на Општина Зрновци  го усвои 
тромесечниот извештај за финансиското работење 
на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци за период од 
01.01.2020 – 31.03.2020 година  

Член 3 

тромесечниот извештај за финансиското 
работење на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци за период 
од 01.01.2020 – 31.03.2020 година e sostaven del 
na ovaa Odluka  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

бр. 08-308/1 

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 13.05.2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Заклучокот За усвојување на 
информацијата за rabotta na Krizniot [tab za 
obzbeduvawe celosna koordinacija vo vrska so 

spre~uvawe na {irewe na Koronavirus 
COVID-19 na podra~jeto na op{tina Zrnovci 

Член 1 

Го   објавувам   Заклучокот  За усвојување 
на информацијата за rabotta na Krizniot [tab 
za obzbeduvawe celosna koordinacija vo vrska 
so spre~uvawe na {irewe na Koronavirus 
COVID-19 na podra~jeto na op{tina Zrnovci 
бр.08-309/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 08.05.2020 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- 309/2 

13.05.2020 

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 08-05.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на информацијата за rabotta 
na Krizniot [tab za obzbeduvawe celosna 

koordinacija vo vrska so spre~uvawe na {irewe 
na Koronavirus COVID-19 na podra~jeto na 

op{tina Zrnovci 
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Член 1 

Се усвојува информацијата за rabotta na 
Krizniot [tab za obzbeduvawe celosna 
koordinacija vo vrska so spre~uvawe na {irewe 
na Koronavirus COVID-19 na podra~jeto na 
op{tina Zrnovci 

Член 2 

Заклучокот за усвојување на информацијата 
за rabotta na Krizniot [tab za obzbeduvawe 
celosna koordinacija vo vrska so spre~uvawe na 
{irewe na Koronavirus COVID-19 na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci 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. 08-309/1  

08-05.2020 

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 13.05.2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Заклучокот За усвојување 
на информацијата за  finansiskata 

implikacija za vreme na vonrednata 
sostojba . 

Член 1 

Го   објавувам   Заклучокот  За усвојување на 
информацијата za finansiskata implikacija za 
vreme na vonrednata sostojba бр.08-310/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 08.05.2020 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- 310/2 

13.05.2020 

 

 

 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 08-05.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на информацијата за  
finansiskata implikacija za vreme 

na vonrednata sostojba . 

Член 1 

Се усвојува информацијата за  
finansiskata implikacija za vreme na 
vonrednata sostojba . 

Член 2 

Заклучокот за усвојување на za 
finansiskata implikacija za vreme na 
vonrednata sostojba 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. 08-310/1  

08-05.2020 

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 13.05. 2020 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 
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za 2019 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 2019  
godina so finansiski izve{ta 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- 311/2 

13.05.2020 

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  08.05.2020  
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 2019 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 2019 godina so finansiski izve{taj donesena 
od strana na Isto~en planski region SE 
USVOJUVA  

Член 3 

Odlukata za usvojuvawe Godi{niot 
izve{taj za raboteweto na centarot za razvoj na 

Isto~en planski region za 2019 godina so 
finansiski izve{taj donesena od strana na 
Isto~en planski region влегува во сила со денот 
на донесувањето а ке се објави во Службен гласник 
на Општина Зрновци 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-311/1 

08.05.2020 

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 13.05. 2020 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 2019  godina.. 

Член 1 

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 2019  godina.бр.08-312/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 08.05..2020 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- 312/2 

13.05.2020 
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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  08.05.2020  
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 2019  
godina. 

 

Член 1 

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

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

Член 2 

Odluka za usvojuvawe na Godi{niot 
izve{taj za sproveduvawe na Programata za 
razvoj  na Isto~en planski region za 2015-2019 
za 2019  влегува во сила со денот на донесувањето а 
ке се објави во Службен гласник на Општина 
Зрновци . 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

Бр. 08-312/1 

08.05.2020 

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 13.05. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За формирање 
комиија (тело) за соработка со АД Водостопанство 

на РМ – подружница Кочани   

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За формирање 
комиија (тело) за соработка со АД Водостопанство 
на РМ – подружница Кочани  бр.08-313/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 08.05.2020 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- 313/2 

13.05.2020 

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 08.05.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 

За формирање комиија (тело) за соработка 
со АД Водостопанство на РМ – подружница 

Кочани   

Член 1 

Се формирање комиија (тело) за соработка 
со АД Водостопанство на РМ – подружница 
Кочани  во следниот состав : 

             -  Тошо Андонов –советник  

  - Славчо Гиздовски – советник  

  - Кристијан Савев -    администрација  

  - Горан  Кокев         - КЈП Водна Кула  

  - Благој Богатинов – АД Водостопанство  

Комисијата има за задача да соработува со 
АД Водостопанство на РМ – подружница Кочани 
во делот ,пријавување на лицата кои ке се видат да 
фрлат отпад , губре и други предмети  со штосе 
загадува водата во ЛКМ на ХМС брегалница 

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

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


   
 
Кочани аисто така  кои го попречуваат нормалниот 
тек на водата во каналот .  

Член 3 

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. 08-313/1 

08.05.2020 

 

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 13.05. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката za odobruvawe 
na finansiska pomo{ vo vrska so pogrebot na 
Metodi Gavrilov  zarazen od korona virusot 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За odobruvawe na 
finansiska pomo{ vo vrska so pogrebot na 
Metodi Gavrilov  zarazen od korona virusot 
бр.08-314/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 08.05.2020 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- 314/2 

13.05.2020 

Vrz osnova na ~len 21 st. 1 t.44  od 
Statutot na op{tina Zrnovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 05/05,a soglasno 
podnesenoto barawe br. 08- 313 od 08.05.2020 
godina od strana na liceto Валентина Гаврилова  
od Зрновци      , Советот  na op{tina Zrnovci na 
den 08.05.2020   godina donese : 

О  Д  Л  У  К  А  

Za odobruvawe na finansiska pomo{ vo vrska 
so pogrebot na nejzinot soprug Metodi 

Gavrilov  zarazen od korona virusot 

^len 1   

Na Valentina Gavrilova od Zrnovci 
Sovetot na Op{ina Zrnovci  odobri 
finansiska pomo{ vo visina od 10.000,00 denari 
vo vrska so pogrebot na nejziniot soprug 
Metodi Gavrilov  zarazen od korona virusot. 

^len 2  

Valentina Gavrilova       od s. Zrnovci   
na den 08.05.2020  godina do Op{tina Zrnovci 
podnese Barawe za odobruvawe  na ednokratna 
pari~na pomo{   za pokrivawe na del od 
tro{ocite vo vrska so pogrebot na nejziniot 
soprug Metodi Gavrilov  zarazen od korona 
viruso.  

Finansiska pomo{ da se isplatat na 
Valentina Gavrilova so EMBG 2003967498005  
na tansakciska smetka 290500017702332 TTK 
Banka     

Член 3 

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. 08-314/1 

08.05.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.35 

 1 .Заклучок за  усвојување на  информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП ,, 
Брегалница ,, Кочани  и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во 
наводнителната сезона 2020 година 

2. Одлуката  За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година 

3. Одлуката  За usvojuvawe na Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула ,, за период од 
01.01.2020 – 31.03.2020 година   

4. Заклучокот  За усвојување на информацијата за rabotta na Krizniot [tab za obzbeduvawe celosna 
koordinacija vo vrska so spre~uvawe na {irewe na Koronavirus COVID-19 na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci 

5.Заклучокот  За усвојување на информацијата za finansiskata implikacija za vreme na vonrednata sostojba 

6. Одлуката  За usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za raboteweto na centarot za razvoj na Isto~en 
planski region za 2019  godina so finansiski izve{ta 

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

8. Одлуката  За формирање комиија (тело) за соработка со АД Водостопанство на РМ – подружница Кочани   

9. Одлуката  За odobruvawe na finansiska pomo{ vo vrska so pogrebot na Metodi Gavrilov  zarazen od 
korona virusot 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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