
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
ГОДИНА XXIII           Бр. 38  Зрновци 20.08.2020 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 За 
аплицирање на Општина Зрновци со проектот  

,,Набавка на опрема за снимање во живо на 
седниците на Советот на општината , опрема за 

озвучување на салата во домот на културата , ЛЦД 
проектор и платно како и опрема за ефективно 

следење на zoom конференции  

I 
Ја објавувам  Одлуката За аплицирање на 

Општина Зрновци со проектот ,, ,,Набавка на 
опрема за снимање во живо на седниците на 
Советот на општината , опрема за озвучување на 
салата во домот на културата , ЛЦД проектор и 
платно како и опрема за ефективно следење на zoom 
конференции  бр. 08- 431/1  донесена на 
седницата одржана на ден 17.08.2020 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- 431/2 

20.08.2020 

 

 

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 17.08.2020 година ја 
донесе : 

О Д Л У К А 

За аплицирање на Општина Зрновци со 
проектот  

,,Набавка на опрема за снимање во живо на 
седниците на Советот на општината , опрема за 

озвучување на салата во домот на културата , ЛЦД 
проектор и платно како и опрема за ефективно 

следење на zoom конференции  

Член 1 

Се ова Одлука Советот на општина Зрновци 
ОДОБРУВА  да ОпштинаЗрновци со проектот 
,,Набавка на опрема за снимање во живо на 
седниците на Советот на општината , опрема за 
озвучување на салата во домот на културата , ЛЦД 
проектор и платно како и опрема за ефективно 
следење на zoom конференции ,,Зајакнување на 
општинските совети,, кој е финансиран од 
Швајцарската агенција за соработка и развој а 
имплементиран од страна на УНДП , а во однос на 
грантот од 12.000 швајцарски франци за 
имплементација на ICT алатка за подобрување на 
транспарентностаи отчетноста на општината и 
граѓанското учество .  

Член 2 

Одлуката 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 

Бр. 08-431/1 

17.08.2020 

 

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 За раскинување на 
Договорот за формирае на заеднички 

административни тела бр. 08-414/1 од 20.12.2005 
годинa 

I 
Ја објавувам  Одлуката За раскинување на 
Договорот за формирае на заеднички 
административни тела  бр. 08- 431/1  донесена на 
седницата одржана на ден 17.08.2020 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- 432/2 

20.08.2020 

Vrz osnova na ~len 21  став 1 т.43 од Статутот 
на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05) ,а поради непочитувањ на 
одредбите од Договорот за формирање на заеднички 
административни тела  бр.08-414/1 од 20.12.2005 
година склучен помеѓу  Општина Зрновци и 

Општина Чешиново – Облешево  Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
17.08.2020 година ја донесе  

О  Д  Л  У  К  А 

За раскинување на Договорот за формирае на 
заеднички административни тела бр. 08-414/1 од 

20.12.2005 година 

Член 1  

 Поради непочитување на одредбите од 
Договорот за формирање на заеднички 
административни тела  бр.08-414/1 од 20.12.2005 
година склучен помеѓу  Општина Зрновци и 
Општина Чешиново – Облешево  Советот на 
Општина Зрновци со ова Одлука  еднострано го 
раскинува Договорот бр. 08-414/1 од 20 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во службен гласник на 
Општина Зрновци . 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

08-434/1 

17.08.2020 

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 утврдување на 
предлог од страна на Градоначалникот на 

општина Зрновци за воспоставување на МОС 
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинцi 

I 
Ја објавувам  Одлуката За утврдување на 
предлог од страна на Градоначалникот на 
општина Зрновци за воспоставување на МОС 
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинцi 
донесена на седницата одржана на ден 
17.08.2020 година 
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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- 432/2 

20.08.2020 

 

        Врз основа на член 6 став 3 од 
Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. 
весник на РМ бр. 79/2009 ) а согласно 
поднесениот предлог од страна на 
Градоначалникот за воспоставување на МОС 
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци ,  
Советот на Општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 17.08.2020 година донесе  

О  Д  Л  У  К  А  

За утврдување на предлог од страна на 
Градоначалникот на општина Зрновци за 
воспоставување на МОС помеѓу општина 

Зрновци и Општина Карбинцi 

Член 1  

 

Со ова одлука Советот на Општина 
Зрновци го утврди предлог од страна на 
Градоначалникот за воспоставување на МОС 
помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци 
во областа на: 

Вршење на инспекциски надзор над 
градби и 

вршење на работи од областа на 
просторно – урбанистичко планирање , 
градењето и заштита на животната средина . 

 МОС да се оствари согласно член 9 
став 1 под точа (а) 

а)Формирање на тела за МОС  

-Заедничко работно тело и комисија  

- Заедничко административно тело   

Член 2  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во службен 
гласник на општина Зрновци .                                                          

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Председател 

Владо Ристов 

бр. 09- 432/1 

17.08.2020 

 

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 одобрување 
на финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, 

Зрновци  

 

I 
Ја објавувам  Одлуката За одобрување на 

финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, 
Зрновци  

донесена на седницата одржана на ден 
17.08.2020 година 

II 

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на 
општина Зрновци  

Општина Зрновци 
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Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 432/2 

20.08.2020 

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 17.08.2020 
година ја донесе :  

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на 
КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци  

 

Член 1 

Се ова Одлука Советот на општина Зрновци 
ОДОБРУВА  финансиски средства на КЈП,, Водна 
Кула ,, Зрновци во износ од 10.000,00 денари . 

Одобрените средства да се користат да 
набават нафта за рачистување на еродивниот 
материјал што е нанесен од поројните дождови кои 
ја зафатија Општина Зрновци на ден 06 и 07 август 
.2020 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 

Бр. 08-433/1 

17.08.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.38 

 1 . Одлуката За аплицирање на Општина Зрновци со проектот ,, ,,Набавка на опрема за снимање во живо на 
седниците на Советот на општината , опрема за озвучување на салата во домот на културата , ЛЦД проектор и 
платно како и опрема за ефективно следење на zoom конференции  

2. Одлуката За раскинување на Договорот за формирае на заеднички административни тела  бр. 08- 431/1 

3. Одлуката За утврдување на предлог од страна на Градоначалникот на општина Зрновци за 
воспоставување на МОС помеѓу општина Зрновци и Општина Карбинци 

4. Одлуката За одобрување на финансиски средства на КЈП,, Водна Кула ,, Зрновци  

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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