
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр. 39 Зрновци 04.09.2020 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 04.09. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на За усвојување на квартален 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за пво  тромесечие (К1,К2,К3) за период 
01.01-30.06.2020 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 01.01-30.06.2020 година бр.08-460/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 31.08.2020 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- 460/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 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 01.01-30.06.2020 
година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
прво   тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-
30.06.2020 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 01.01-30.06.2020 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- 30.06.2020 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.08-460/1 

31.08.2020  

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  
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З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за усвојување на 
Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша 

Стоилов ,, Зрновци  за учебната 2020/2021 година   

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша 
Стоилов ,, Зрновци  за учебната 2020/2021 година  
бр. 08- 461/1   донесена на седницата одржана на 
ден 31.08.2020 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- 461/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За усвојување на на Годишната програма за работа 
на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 

2020/2021 година   

Член 1  

Се усфојува  Годишната програма за работа 
на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 
2020/2021 година   

 Составен дел на оваа Одлука е Годишната 
програма за работа на ОУ Синиша Стоилов Зрновци 
за учебната 2020/2021 додина  

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 с.р 

Бр. 08-461/1 

31.08.2020 

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 давање согласност на 
ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци за формирање 

паралелки со помалку од 20 ученика  

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање 
паралелки со помалку од 20 ученика бр. 08-462/1  
донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 
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- 462/2 

04.09.2020 

 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно 
образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019) 
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Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 31.08.2020 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, 
Зрновци за формирање паралелки со помалку од 20 

ученика и во учебната 2020/2021година  

Член 1  

На ОУ ,,Синиша Стоилов ,, од Зрновци СЕ 
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со 
помалку од 20 ученика во учебната 2020/2021 
година и  

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за Формирање на 
една комбинирана паралелка 4-то и 5-то одделение   
во ПОУ СинишаСтоилов во с. Мородвис                                                                                                             

Член 2  

Согласноста се дава на 16 паралелки да 
бидат исти како и во изминатите учебни години  

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 с.р 

Бр. 08-462/1 

31.08.2020 

 

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 давање согласност на  
Јавната општинска установа за деца- детска 

градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци за формирање 
на воспитни групи со поголем и помал  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 и помал број на деца 
во група од бројот утврден со закон  бр. 08-463/1  
донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 
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- 463/2 

04.09.2020 

 

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. 03-150/1 од 19.08.2019 
година од страна Јавната општинска установа за 
деца – детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 31.08.2020година 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 
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поголем и помал 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 и помал 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  и доколку дојде до ширење 
на Коронавирусот COVID-19 

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. 08-463/1 

31.08.2020 

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 04.09.2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За usvojuvawe na 
izve{tajot  за финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула 

,, за период од 01.01. до 30.06.2020 година  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За usvojuvawe na 
izve{tajot  за финасико раотење на КЈП ,, Водна 
Кула ,, за период од 01.01. до 30.06.2020 година 
бр.08-464/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 31.08.2020 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- 464/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 

За usvojuvawe na   izve{tajot  за финасико 
раотење на КЈП ,, Водна Кула ,, за период од 01.01. 

до 30.06.2020 година 

Член 1 

Советот на Општина Зрновци  го усвои 
izve{tajot  за финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула 
,, за период од 01.01. до 30.06.2020 година 

Член 3 

Извештај за  финасико раотење на КЈП ,, 
Водна Кула ,, за период од 01.01. до 30.06.2020 
година година e sostaven del na ovaa Odluka 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

бр. 08-464/1 

31.08.2020 

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 давање на согласност 
на одлуката за усвојување на Статуто на КЈП ,, Водна 

Кула ,, Зрновци   

I 
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Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на 
одлуката за усвојување на Статуто на КЈП ,, Водна 
Кула ,, Зрновци  бр. 08- 465/1 од 31.08.2020     
донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 
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. 09-465/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 година 
донесе : 

О  Д  Л  У  К А  

За давање на согласност  на Статутот на КЈП Водна 
Кула Зрновци  бр. 08-96/1 од 26.08.2020  

Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
дава  согласност на Статутот на КЈП Водна Кула 
Зрновци  бр. 08-96/1 од 26.08.2020 бр 

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 с.р 

Бр. 08-465/1 

31.08.2020 

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 давање на согласност 
на одлуката за утврдување  на висината на 

комуналната такса за изнесување на комунален 
одпад 

I 

Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на 
одлуката за утврдување  на висината на 
комуналната такса за изнесување на комунален 
одпад бр. 08- 466/1 од 31.08.2020     донесена на 
седницата одржана на ден 31.08.2020 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- 466/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 година 
донесе : 

О  Д  Л  У  К А  

За давање на согласност на одлуката за утврдување  
на висината на комуналната такса за изнесување на 

комунален одпад бр. 03-98/1 од 26.08.2020  
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Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
давање на согласност на одлуката за утврдување  
на висината на комуналната такса за изнесување на 
комунален одпад бр. 03-98/1 од 26.08.2020. 

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 с.р 

Бр. 08-466/1 

31.08.2020 

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 давање на согласност 
на одлуката за за утврдување  на висината на 

вредноста на бодот на вработените во КЈП ,, Водна 
Кула Зрновци  

I 

Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на 
одлуката за утврдување  на висината на вредноста 
на бодот на вработените во КЈП ,, Водна Кула 
Зрновци бр. 08- 467/1 од 31.08.2020     донесена на 
седницата одржана на ден 31.08.2020 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- 467/2 

04.09.2020 

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 31.08.2020 година 
донесе : 

О  Д  Л  У  К А  

За давање на согласност на одлуката за утврдување  
на висината на вредноста на бодот на вработените 

во КЈП ,, Водна Кула Зрновци бр. 03-99/1 од 
26.08.2020  

Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
давање на согласност на одлуката за утврдување  
на висината на вредноста на бодот на вработените 
во КЈП ,, Водна Кула Зрновци бр. 03-99/1 од 
26.08.2020. 

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 с.р 

Бр. 08-467/1 

31.08.2020 

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 
финасиска помош на лицето Ристов Ристе од 

Зрновци 

I 
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Ја ојавувам Одлуката за одобрување на финасиска 
помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци бр. 08- 
468/1 од 31.08.2020     донесена на седницата 
одржана на ден 31.08.2020 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- 468/2 

04.09.2020 

 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 ,а согласно поднесеното барање од 
страна на Ристов Ристе  од Зрновци бр. 08-458 /1 од 
31.08.2020 Советот на општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 31.08.2020 година 
донесе : 

О  Д  Л  У  К А  

За одобрување на финасиска помош на лицето 
Ристов Ристе од Зрновци  

Член 1  

 Советот на Општина Зрновци со оваа 
Одлука  на лицето Ристов Ристе одобрува 
финансиска помош во висина од 6.000,00 денари . 

Средствата да се искористат за патување во 
Скопје каде лицето врши хемотерапија. 

Средствата да се уплатат на трансакциска 
сметка  210501726845944 Тутунск банка   

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 с.р 

Бр. 08-468/1 

31.08.2020 

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 Заклучокот за постојано присуство 
на полициска патрола на подрачјето на општина 

Зрновци  

I 

Го  ојавувам Заклучокот за постојано 
присуство на полициска патрола на подрачјето на 
општина Зрновци  бр. 08- 469/1 од 31.08.2020     
донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 
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- 469/2 

04.09.2020 

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 
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седницата одржана на ден 31.08.2020 година 
донесе :  

З  А  К Л  У  Ч  О  К  

За постојано присуство на полициска патрола на 
подрачјето на општина Зрновци  

Член 1  

 Советот на Општина Зрновци бара да на 
подрачјето на Општина Зрновци постојано да има 
полициска патрола поради безбедноста на 
граѓаните  . 

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 с.р 

Бр. 08-469/1 

31.08.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.39 

 1 . Одлуката  За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година 

2. Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 
2020/2021 година   

3. Одлуката за давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање паралелки со помалку од 20 
ученика 

4. Одлуката за давање согласност на  Јавната општинска установа за деца- детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 
Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон 

5. Одлуката  За usvojuvawe na izve{tajot  за финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула ,, за период од 01.01. до 
30.06.2020 година 

6. Одлуката за давање на согласност на одлуката за усвојување на Статуто на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци 

7. Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување  на висината на комуналната такса за изнесување 
на комунален одпад 

8. Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување  на висината на вредноста на бодот на 
вработените во КЈП ,, Водна Кула Зрновци 

9. Одлуката за одобрување на финасиска помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци 

10. Заклучокот за постојано присуство на полициска патрола на подрачјето на општина Зрновци 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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