
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр.42 Зрновци 22.10.2020 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 Одлуката За усвојување на измена и 
допуна на Буџетот  

на општина Зрновци за 2020 година   

I  

Ја ојавувам Одлуката за Одлуката заусвојување на 
измена и допуна на Буџетот  

 на општина Зрновци за 2020 година  .бр. 08- 560/1   
донесена на седницата одржана на ден 19.10.2020 
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- 560/2 

22.10.2020   
Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.4 од Статутот 

на Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 19.10.2020 
година донесе:  

 

О Д Л У К А 

За усвојување на измена и допуна на Буџетот  

на општина Зрновци за 2020 година  . 

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина 
Зрновци   ја усвои измената и дополнувањето на 
Буџетот на Општина Зрновци за 2020  година . 

Составен дел на оваа Одлука е измените и 
дополнувањето на Буџетот на Општина Зрновци  за 
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 с.р 

бр. 08- 560/1 

19.10.2020 

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 усвојување на на  
информацијата за опфатот на на бројот на 

учениците во  учебната 2020 /2021година и 
проблемите во врска со наставата во ОУ ,, Синиша 

Стоилов ,, Зрновци   
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I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на  
информацијата за опфатот на на бројот на 
учениците во  учебната 2020 /2021 година и 
проблемите во врска со наставата во ОУ ,, Синиша 
Стоилов ,, Зрновци  бр. 08- 560/3   донесена на 
седницата одржана на ден 19.10.2020 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. 09-560/4 

22.10.2020 

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 19.10.2020година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За усвојување на  информацијата за опфатот на на 
бројот на учениците во  учебната 2020 /2021 година 
и проблемите во врска со наставата во ОУ ,, Синиша 

Стоилов ,, Зрновци   

Член 1  

Со ова Одлука се усфојува  информацијата 
за опфатот на  бројот на учениците во  учебната 
2020/2021 година и проблемите во врска со 
наставата во ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци   

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. 08-560/3/1 

19.10.2020 

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 Годишниот план за вработување во 
општина Зрновци за 2021 година. 

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на Годишниот план за вработување во општина 
Зрновци за 2021 година  бр. 08- 564/1   донесена на 
седницата одржана на ден 19.10.2020 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- 564/2 

22.10.2020 

Vrz osnova na ~len 20-б od Zakonot za 
вработените во јавниот сектор (Sl. Vesnik na RM 
br. 27/14, 199/14, 27/16), ~l. 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava ( "Slu`ben 
vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 21  stav 1 точка 
44 od Statutot na Op{tina Зрновци ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Зрновци " br. 05/2005), 
Советот na Op{tina Зрновци на  седница одржана на 
ден  19.10.2020 година донесе :   

О Д Л У К А 

За давање на согласност на Годишниот план за 
вработување во Општина Зрновци  за 2021 година 

Член 1 
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Со оваа одлука се дава согласност на 
Годишниот план за вработување во општина 
Зрновци за 2021 година. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци 

Sovet na Op{tina Zrnovci 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

бр. 08-564/1 

19.10.2020 

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 Годишниот план за вработување во јавната 
општинска установа за деца – детска градинка 

,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци за 2021 
година 

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање на 
согласност на Годишниот план за вработување во 
јавната општинска установа за деца – детска 
градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци 
за 2021 година бр. 08- 561/1   донесена на 
седницата одржана на ден 19.10.2020 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. 09-561/2 

22.10.2020 

Vrz osnova na ~len 20-б od Zakonot za 
вработените во јавниот сектор (Sl. Vesnik na RM 
br. 27/14, 199/14, 27/16), ~l. 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava ( "Slu`ben 
vesnik na RM" br. 5/2002) i ~len 21  stav 1 точка 
44 od Statutot na Op{tina Зрновци ("Slu`ben 
glasnik na Op{tina Зрновци " br. 05/2005), 
Советот na Op{tina Зрновци на седница одржана 
на ден  19.10.2020 година донесе :   

О Д Л У К А 

За давање на согласност на Годишниот план за 
вработување во јавната општинска установа за деца 
– детска градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина 
Зрновци  за 2021 година 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 
план за вработување во јавната општинска установа 
за деца – детска градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци 
Општина Зрновци   за 2021 година. 

Член 2 

 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци 

Sovet na Op{tina Zrnovci 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

бр. 08-561/1 

19.10.2020 

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  
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За објавување на Одлука за утврдување  почетокот 
и завршетокот на работното време на јавната 
општинска установа за деца – детска градинка 

,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци   

I  

Ја ојавувам Одлука за утврдување  
почетокот и завршетокот на работното време на 
јавната општинска установа за деца – детска 
градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци  
бр. 08- 562/1   донесена на седницата одржана на 
ден 19.10.2020 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- 562/2 

22.10.2020 

Врз основа на член 67 став 6 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 локалата 
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 5/05),  

 Советот на општина Зрновци на 56-тата 
седница  одржаната на ден 19.10.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ И ЗАВРШЕТОКОТ  

НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА  

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

 

Член 1 

Со ова Одлука се утврдува почетокот и 
завршетокот на работното време на јавната 
општинска установа за деца – детска градинка 
,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци   

Член 2  

 Работното време на ЈОУДГ “Бисерчиња“ 
во Општина Зрновци започнува во 06:30 часот, 
а завршува во 16:30 часот,. 

Член 3 
  

 Оваа одлука влегува во сила наредниот  
ден  од денот на објавувањето во Сл. гласик на 
Општина Зрновци . 

Совет на општина Зрновци 
Претседател 
Владо Ристов 

бр. 08-562/1 

19.10.2020 

 

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 Програмата одржување на 
локалните патишта и улици на подрачјето на 

општина Зрновци во зимски услови 2020/2021 

I  

Ја ојавувам Програмата за  одржување на 
локалните патишта и улици на подрачјето на 
општина Зрновци во зимски услови 20202021 бр. 
08- 563/1   донесена на седницата одржана на ден 
19.10.2020 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 
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бр. 09- 563/2 

22.10.2020 

P   R   O   G   R   A  M   A 

Za odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici na 
podra~jeto 

na op{tina Zrnovci vo zimski uslovi 2020/2021 

VOVED 

Ovaa  Programa so koja se predviduva 
odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci vo zimski 
uslovi e od skromen karakter , me|utoa so tekot 
na vremeto istata }e se usovr{uva i nadgraduva. 

Ovaa Programa opfa}a ; 

- Dol`ina na lokalnata patna i uli~na 
mre`a na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci. 

- Na~in na dejstvuvawe 
- Raspolo`ivi sredstva i oprema za 

zimsko odr`uvawe. 
 

Dol`ina na lokalnata patna i uli~na mre`a  

 Raspolagame so relativno mala po 
dol`ina lokalna patna mre`a dodeka 
pogolemiot del otpa|a na uli~nata mre`a. 

- Lokalni pati{ta: Zrnovci-Morodvis- 
Vidovi{te vo dol`ina od 6km. 

- Ulici po naselenite mesta vo op{tina 
Zrnovci vo dol`ina od 16 km. 

 

Na~in na dejstvuvawe  

Na podra~jeto na op{tina Zrnovci nema 
specijalizirana firma koja mo`e da izveduva 
operativni raboti - odr`uvawe na ulici i 
lokalni pati{ta vo zimski uslovi. Na 
podra~jeto na op{tina Ko~ani postojat 
pretprijatija koi vr{at operativni raboti 
kako {to e navedeno vo ovaa programa , me|utoa 
poradi anga`irawe  na drugi mesta Nie 
op{tinata Zrnovci }e sklu~ime dogovor so 
firma koe raspolaga so seta mehanizacija koja e 

dovolna za  odr`uvawe na lokalnite pati{ta i 
ulici na podra~jeto na op{tina Zrnovci. 

So ova Programa prioritet se dava na 
lokalniot  paten pravec Zrnovci-Morodvis i 
Vidovi{te pa potoa prioritet se dava na 
glavnite soobra}ajnici niz naselenite mesta, a 
potoa i ostanatite ulici vo naselenite mesta 
vo op{tinata Zrnovci. 

Raspolo`ivi sredstva i oprema za zimsko 
odr`uvawe  

Soogled na faktot deka op{tinata 
Zrnovci raspolaga so relativno mal buxet , 
sredstva za ova namena op{tinata dobiva  od 
Agencijata za dr`avni pati{ta i toa  vo ovoj 
moment }e se koristat sretstvata {to 
op{tinata }e |i dobiva za odr`uvawe na 
lokalni pati{ta i ulici. 

Vo delot {to se odnesuva na opremata za zimsko 
odr`uvawe kako {to napomenavme op{tinata 
Zrnovci nema oprema me|utoa dogovor }e 
sklu~ime so pravno lice  koe {to raspolaga so 
kompletna oprema za ras~istuvawe na sneg. 

Na kraj od ovaa programa morame da 
napomeneme deka dokolku dojde nekoi 
nepredvideni okolnosti odnosno elementarni 
nepogodi predizvikani od Vi{a sila vo Toj 
moment }e se formira Krizen {tab vo koj }e 
bidat Vklu~eni pretstavnici od op{tinata 
Zrnovci, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti 
-Ko~ani , Agencija za dr`avni pati{ta -
podru`nica Ko~ani. 

Ovaa programa vleguva vo sila so denot 
na donesuvaweto.                                                          

OP[TINA ZRNOVCI 

Presedava~ na Sovetot 

Vlado Ristov 

бр. 08-563/1 

19.10.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.42 

 1 . Одлуката за усвојување на измена и допуна на Буџетот  

2.  Одлуката за усвојување на  информацијата за опфатот на на бројот на учениците во  учебната 2020 /2021 
година и проблемите во врска со наставата во ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци   

3. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Зрновци за 2021 година   

4. Одлуката за давање на согласност на Годишниот план за вработување во јавната општинска установа за деца – 
детска градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци за 2021 година  

5. Одлука за утврдување  почетокот и завршетокот на работното време на јавната општинска установа за деца – 
детска градинка ,,Бисерчиња ,, - Зрновци Општина Зрновци   

6. Програмата за  одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски услови 
20202021  

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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