
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр.41 Зрновци 28.09.2020 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 усвојување на 
Извештајот  за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2019/2020 година. 

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
Извештајот  за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2019/2020 година. бр. 08- 513/1   донесена 
на седницата одржана на ден 24.09.2020 
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. 09-513/2 

28.09.2020 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа  ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Зрновци (“Службен весник на РМ“, број 

5/05), Советот на општина Зрновци на ден 
24.09.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВЗЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ  ЗА РАБОТА НА 
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА  

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019/2020 ГОДИНА 

Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Извештајот  за работа на 
Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина 
Зрновци за 2019/2020 година. 
 
Составен дел на текстот на оваа одлука е 
извештајот за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2019/2020 година. 

 
Член 2 

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

 
Совет на општина Зрновци 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Владо Ристов 

Бр. 08-513 
24.09.2020 

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  на ден 28.09.2020 година донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  
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За објавување на Одлуката за усвојување на 
програмата за  работа на Јавната општинска 

установа за деца-Детска градинка ,,Бисерчиња,,-
село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 

година 

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
Програмата за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка ,,Бисерчиња,,-
село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 
година бр. 08- 514/1   донесена на седницата 
одржана на ден 24.09.2020 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. 09-514/2 

28.09.2020 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа  ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Зрновци (“Службен весник на РМ“, број 
5/05), Советот на општина Зрновци на ден 
24.09.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА  

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2020/2021 ГОДИНА 

Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на 
Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина 
Зрновци за 2020/2021година. 
 

Составен дел на текстот на оваа одлука 
еПрограмата за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2020/2021 година. 

 
Член 2 

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

 
Совет на општина Зрновци 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Владо Ристов 

Бр. 08-514 
24.09.2020 

 
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 на ден 28.09.2020 година  донесе 

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за давање  
согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Статутот на јавна општинска 
установа за деца – детска градинка Бисерчиња –

Зрновци 
 
I  

Ја ојавувам Одлуката за давање  согласност на 
Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на јавна општинска установа за деца – 
детска градинка Бисерчиња –Зрновци  бр. 08- 
515/1   донесена на седницата одржана на ден 
24.09.2020 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. 09-515/2 
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28.09.2020 

Vrz osnova na ~len 11  став 1 т.5 од 
Законот за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 
,6/02 ,40/03 ,49/06, ....,64/018) и  член21 ст.1 т.43 од 
Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05) а во врска со давање на 
согласност на  доставената Одлуката за изменување 
и дополнување на Статутот на јавна општинска 
установа за деца – детска градинка Бисерчиња –
Зрновци  ,Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 24.09.2020 година ја 
донесе :  

О Д Л У К А 

За давање  согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на јавна општинска 

установа за деца – детска градинка Бисерчиња –
Зрновци   

Член 1 

Советот на општина Зрновци дава  
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на јавна општинска 
установа за деца – детска градинка Бисерчиња –
Зрновци  . 

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за 
измена и дополнување на Статутот на јавна 
општинска установа за деца – детска градинка 
Бисерчиња –Зрновци  . 

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 
24.09.2020 

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 на ден 28.09.2020 година  донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за усвојување на  
изменување и дополнување на Статутот на 

Општина Зрновци   

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на  изменување 
и дополнување на Статутот на Општина Зрновци  
бр. 08- 516/1   донесена на седницата одржана на 
ден 24.09.2020 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. 09-516/2 

28.09.2020 

Vrz osnova na ~len 139  од Статутот на 
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) а согласно одрдбите на Амандманот ХХХIII   
за измени и допуна на Уставот на Република 
Северна Македонија  ,Советот на Општина Зрновци 
на седницата одржана на ден 24.09.2020 година ја 
донесе :  

О Д Л У К А 

За за усвојување на  изменување и дополнување на 
Статутот на Општина Зрновци   

Член 1 

Согласно одрдбите на Амандманот ХХХIII   
за измени и допуна на Уставот на Република 
Северна Македонија Советот на општина Зрновци 
со оваа Одлуката ги усвои измените и 
дополнувањето на Статутот на Општина Зрновци и 
тоа : 

Измените и дополнувањето се однесуваат на 
член 2 и член 8 од Статутот на Општина Зрновци   
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да каде што стои Република Македонија да се 
вметне референцата ,,Република Северна 
Македонија,,.   

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 с.р. 

Бр. 08- 516/1 

24.09.2020 

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  на ден 28.09.2020 година донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за 
преостапување на ( користење , 

стопанисување и одржување ) на 
моторно возило за собирање на 

комунален одпад  марка : ИВЕКО  со 
идентификационен број 

ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна 
Кула Зрновци 

I  

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на 
моторно возило за собирање на комунален одпад  
марка : ИВЕКО  со идентификационен број 
ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула 
Зрновци бр. 08- 518/1   донесена на седницата 
одржана на ден 24.09.2020 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. 09-518/2 

28.09.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на 
моторно возило за собирање на 

комунален одпад  марка : ИВЕКО  со 
идентификационен број 

ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна 
Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапување на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) на моторно возило за собирање на 
комунален одпад  марка : ИВЕКО  со 
идентификационен број ZCFCA70B005343486,, 

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. 08-518/1 

24.09.2020 

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  на ден 28.09.2020 година донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за формирање на 
заедничката комисија за подготовка на предлог – 

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

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


   
 

Договорот за остварување на меѓуопштинска 
соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци 

I  

Ја ојавувам Одлуката за  формирање на 
заедничката комисија за подготовка на предлог – 
Договорот за остварување на меѓуопштинска 
соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци бр. 
08- 517/1   донесена на седницата одржана на ден 
24.09.2020 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. 09-517/2 

28.09.2020 

Врз основа на член 8 од законот за 
мегуопштинска соработка (Сл. весник на РМ ,, 
79/09) Советот на општина Зрновци на едницата 
одржана на ден  24.09.2020 година ја донесе 
следната :  

О  Д  Л  У  К  А  

За формирање на заедничката комисија за 
подготовка на предлог – Договорот за остварување 

на меѓуопштинска соработка меѓу општините 
Зрновци и Карбинци 

Член 1  

 Се формира заедничка комисија за 
подготовка на Предлог- Договорот за остварување 
на меѓуопштинската соработка меѓу општините 
Зрновци и Карбинци , кој што ке го регулира 
вршењето на определени работи од страна на една 
општина за друга општина , при што општина 
Карбинци ке врши работи за општина Зрновци од 
областа на просторно – урбанистичко планирање , 

градење и заштита на животната средина додека 
пак општина Зрновци ке врши раоти за општина 
Карбинци од областа на инспекцискиот над 
градбите . 

Член 2  

 Заедничката комисија е составена од 
4(четри) членови од кои по  2(два ) членови  од 
секоја од  општините кои воспоставуваат 
мегуопштинска соработка . 

 Член 3 

 За членови на заедничката комисијата за 
подготовка на предлог – договорот за остварување 
на меѓуопштинска соработка меѓу општините 
Зрновци и Карбинци , од општина Зрновци се 
именуваат:  

 - Методи Николов  

 - Благој Данев  

Член 4 

 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 с.р 

Бр. 08-517/1 

24.09.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.41 

 1 . Одлуката за усвојување на Извештајот  за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година. 

2.  Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2020/2021 година 

3. Одлуката за давање  согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска 
установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци   

4. Одлуката за давање  согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на јавна општинска 
установа за деца – детска градинка Бисерчиња –Зрновци   

5. Одлуката за усвојување на  изменување и дополнување на Статутот на Општина Зрновци   

6. Одлуката за преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на моторно возило за собирање на 
комунален одпад  марка : ИВЕКО  со идентификационен број ZCFCA70B005343486,, на КЈП Водна Кула Зрновци 

7. Одлуката за  формирање на заедничката комисија за подготовка на предлог – Договорот за остварување на 
меѓуопштинска соработка меѓу општините Зрновци и Карбинци 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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