
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр.43 Зрновци 05.11.2020 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 05.09. 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 трето  тромесечие (К1,К2,К3) 
за период 01.01-30.09.2020 година  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За усвојување на 
квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за трето   тромесечие (К1,К2,К3) 
за период 01.01-30.09.2020 година бр.08-597/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 03.11.2020 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- 597/2 

05.11.2020 

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 03.11.2020 година донесе  

 

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
трето тромесечие (К1,К2,К3) за  2020 година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
трето    тромесечие (К1,К2,К3) за 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 трето  
тромесечие (К1,К2,К3) 2020 година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за трето тромесечие (К1,К2,К3) за2020 
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.08-597/1 

03.09.2020  

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 донесе  
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

За  објавување на Одлуката за кофинансирање за  
Изработка на техничка документација за изградба 

на пречистителна станица за отпадни води за 
населено место Зрновци при што  Општина Зрновци 

ке учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 
4,364.9 USD 

I  

Ја ојавувам Одлука за   кофинансирање за  
Изработка на техничка документација за изградба 
на пречистителна станица за отпадни води за 
населено место Зрновци при што  Општина Зрновци 
ке учествува со вкупно 228,027.69 мкд односно 
4,364.9 USD број 08-598/1 од 03.11.2020 година 
донесена на седницата одржана на ден 28.11.2019 
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- 598/2 

05.11.2020 

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 03.11.2020 година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За кофинансирање за  Изработка на техничка 
документација за изградба на пречистителна 
станица за отпадни води за населено место 

Зрновци при што  Општина Зрновци ке учествува со 
вкупно 228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD )  

Член 1  

За изработка на техничка документација за 
изградба на пречистителна станица за отпадни води 

за населено место Зрновци  Со ова Одлука се  
одобрува да Општина Зрновци учествува со вкупно 
228,027.69 мкд односно 4,364.9 USD  

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 

Бр. 08-598/1 

03.11.2020 

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 05.11. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Програмата  Za ureduvawe na 
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina 

Zrnovci za 2021g. 

Член 1 

Ја  објавувам Програмата  Za ureduvawe na 
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci za 2021g. бр.08-599/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
03.11.2020 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- 599/2 

05.11.2020 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
законот за локална самоуправа (Сл. весник на 
Република Македонија бр. 5/02) , член 95 од законот 
за градежно земјиште (Сл. весник на Република 
Македонија бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015 
226/2015,31/2016,142/2016, и 190/2016) и 
Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на 
комуналнаинфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост (Сл. весник на 
РМ бр. 193/2016 и 72/2018), i ~l.21 st.1 t.8 od 
Statutot na op{tina Zrnovci ( Sl. glasnik na 
Op{tina Zrnovci br.05/05) Sovetot na op{tina 
Zrnovci na sednicata odr`ana na den 03.11.2020 
god. donese: 

P R O G R A M A 
Za ureduvawe na grade`no zemji{te na 

podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2021g. 

 
Aktivnostite predvideni so ovaa 

Programa pretstavuvaat kontinuitet na 
aktivnostite za ureduvawe na grade`no 
zemji{te na teritorijata na op{tina 
Zrnovci i se zasnovuva na stru~ni iskustva 
od minatite godini, vo sproveduvaweto na 
DUP i GUP na Zrnovci, DUP i  UDNM na 
Morodvis i Op{tiot akt  za gradba vo 
naseleno mesto Vidovi{te ( Soogled na 
faktot deka s. Vidovi{te nema 
urbanisti~ka dokumentacija ) 

Navedenite urbanisti~ki planovi 
DUP i GUP na Zrnovci , DUP i UDNM na 
Morodvis i Op{tiot akt za gradba vo 
naseleno mesto Vidovi{te  }e prestanat da 
se primenuvaat otkako  Sovetot na 
Op{tina Zrnovci so odluka }e gi usvoi 
UPS za Zrnovci , Morodvis i Vidovi{te 
koi se ve}e vo procedura na donesuvawe . 
 Vo programata utvrden e obemot na rabotata 
kako i sredstvata za izgradba,odr`uvawe i 
rekonstrukcija na komunalnata infrastruktura.  

 

A. PRAVCI NA DELUVAWE  
Programata za ureduvawe na grade`noto 

zemji{te na podra~jeto na op{tina 

Zrnovci vo 2021 god. gi predviduva slednite 
aktivnosti: 

1. Lokalitet na koj ke se dodeluva 
grade`no zemji{te 

2. Obem i stepen na opremuvawe na 
grade`noto zemji{te so objakti 
na osnovnata i sekundarnata 
infrastruktura   

3. Visina na nadomestok na 
grade`no zemji{te 

4. Na~in na presmetuvawe na neto 
korisna povr{ina (NKP) 

5. Eksproprijacija  
6. Aktivnosti 

           Vo zavisnost od finansiskata mo`nost, 
ovaa Programa mo`e da se dopolnuva so 
aktivnosti koi }e se prevzemaat  vo tekot na 
2021 godina a vo momentot ne se predvideni. 

1. Lokaliteti na koi }e se dodeluva 
grade`no zemji{te: 

A)Lokalitet "Lozja" 

Lokacii koi }e bidat dodeleni vo tekot 
na 2021 godina na koi }e se gradat individualni 
stanbeni zgradi P+1 i P+2  

   KP 5728/14 GP 1.17 P=221.07m2;  

B) Zona za malo stopanstvo 

       KP br. 5584/10 GP 1.08;  

Navedenite katasterski KP 5728/17 GP 1.11 
P=355.22m2 ; KP 5728/16  GP 1.15 P=436m2 ; KP 
5728/15 GP 1.18  P=228.07m2;  ; KP 5728/4 GP 1.07 
P=446m2; ; KP 5728/13 GP 1.16  P=373m2;i KP 
5728/18 P= 537m2. nameneti za individualno 
domuvawe predvideni so Programata za 2020 
godina se out|eni so javno nadavawe i  KP 
br.5584/3  KP  br. 5588/2 GP 1.07  nameneta za 
malo stopanstvo predvideni so Programata za 
2020 godina e out|ena so javno nadavawe .   

 

 

Vo naselenite mesta koi nemaat 
urbanisti~ka dokumentacija do oformuvaweto 
na istata , izgradbata }e se vr{i na na~in {to 
so Op{t akt e  utvrden od  Sovetot na op{tina 
Zrnovci. 
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Predmet na dodeluvawe so neposredna spogodba 
}e bide i : 

- Grade`no zemji{te ( uzurpirano ili dadeno) 
na koe se izgradeni objekti bez grade`na 
dozvola, a koi se vklopeni vo DUP na Zrnovci 
,UDNM na Morodvis i Op{tiot akt za gradba 
za s. Vidovi{te  . Ova grade`no zemji{te }e 
bide dodeleno otkako prethodno }e bidat 
legalizirani objektite na predmetnoto 
zemji{te soglasn Zakonot za postapuvawe so 
bespravno izgradeni objekti (,, Sl. vesnik na 
Republika Makedonija br. 23/11, 
54/11,155/12,72/13,44/14,155/14,199/14,124/15 и 
129/15) 

 - Dooformuvawe na grade`na parcela 
predvidena so urbanisti~ki plan dokolku 
sopstvenikot ima pove}e od 50% od grade`nata 
parcela. 

 2.Obem i stepen na opremuvawe na grade`noto 
zemji{te so objakti na osnovnata i 
sekundarnata infrastruktura   

 2-1 Osnoiven stepen na uredenost na 
grade`noto zemji{te opfa}a  

  - Nepre~en pristap do grade`nata parcela od 
javen pat i ulica , pe{a~ka pateka i drugi 
povr{ini soglasno urbanisti~ki planovi   

-   Vodovodna mre`a 

-  Fekalna k kanalizaciona mre`a 

2-2 Povisok stepen na Уреденост на градежното 
земјиште ги опфаќа објектите од 3-1 класа  

- ППТ (оптичка - телекомуникациона )мрежа   

- Топлификациона мрежа 

- Паркинг простори  и  

- Пречистителна станица за отпадни води  

2-3 Понизок степен на уреденост на градежното 
земјиште опфака  

- Непречен пристап до градежната парцела од 
некатегоризиран јавен пат  

- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на 
водоводна мрежа  

- Сопствена јама (нема приклучок на  фекална 
канализација ) и 

- нестандардно улично осветлување  

2. Visina na nadomestokot za ureduvawe na 
grade`no zemji{te 
Za naseleno mesto Zrnovci: 

a) Individualni i kolektivni stambeni 
zgradi  prva zona 14 evra/m2 

b)Individualni i kolektivni stambeni 
zgradi  vtora zona 10 evra/m2 

v) Delovni prostorii i individualni 
du}ani 25 evra / m2 

g) Industriski i proizvodni objekti 10 
evra /m2 

d) Selsko-stopanski objekti 3 evra/m2 

Visinata na nadomestokot za ureduvawe 
na grade`no zemji{te za Morodvis i 
Vidovi{te iznesuva 50% od cenata 
predvidena pod b),v),g),i d) za s. Zrnovci. 

 

Надоместокот за уредување на градежното 
земјиште ќе се наплаќа во зависност од 
видот на објектот и од степенот на 
уреденоста на градежното земјиште или 
планираниот степен на уреденост на 
градежното земјиште а за нето развиена 
градежна површина . Пресметувањето на 
корисната површина е согласно техничките 
нормативи и правилникот за степеност на 
уредувањена градежното земјиште (Сл. 
Весник на РМ бр. 193/2016 

Коефициенти  

1. За станбени објекти  

- Станбебени простории 
........................................................................1.
0 

- Станбени простории со висина до 2.5 
подпокривен простор .........0.2  

- логија затворена од три страни 
...........................................................0.4 
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- подлогија затворен од две страни 
.......................................................0.3  

- балкони , тераси 
............................................................................
........0.2  

- заеднички проодни тераси ,пасажи 
.....................................................0.2 

- помошни простории,остава  за гориво , 
котлара визба.......................0.3 

 

- трафостаница од 35КВ во објект и надвор 
од објект ..........................0.3 

-скалишен простор и заеднички 
комуникации .....................................0.3 

- стражарници управителни простории за 
домар...................................0.5 

-паркиралишта и гаражи 
..........................................................................0
.1 

 

2. Деловни и јавни објекти  

- простории 
............................................................................
.....................1.0 

- магацини 
............................................................................
.......................0.5 

- помошни простории , остава за гориво, 
котлара ..................................0.3 

- трафостаници до 35КВ во објекти и надвор 
од објекти .......................0.4  

-скалишен простор и заеднички 
комуникации .....................................0.5 

-паркиралишта и гаражи 
..........................................................................0
.1 

- логија затворена од три страни 
...........................................................0.5 

- подлогија затворен од две страни 
.......................................................0.4  

- балкони , тераси 
............................................................................
........0.3 

- отворен надкровен простор 
.................................................................0.3 

3. За  други објекти  

- катни гаражи 
............................................................................
..............0.05 

- спортски покриени објекти 
...................................................................0.5 

- гасни станици и базни станици за 50%од 
површи. на локацијата ...1.0 

- отворени пазаришта за 30% од 
површината на локацијата ...............1.0  

- базени 
............................................................................
...........................0.2 

- трафостаници над 35КВ 
.........................................................................1.
0 

4. За објекти од групата на класа на 
намена Г- производство , дистрибуција и  

сервиси: 

- Г1 тешка и загадувачка индустрија 
..........................................................0.05   

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 
...................0.05 измена 0.01  

- Г3  сервиси 
...............................................................0.05 
измена 0.01 
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-Г4 стоваришта 
........................................................... 0.05 
измена 0.01 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини 
придружни содржини ( продавници , 
кафетерии и ресторани, авто сервиси, 
салони , помошни простории) 

- продажни простории на бензинските 
пумпни станици ...........................1.0 

- услужни простории на бензинските 
пумпни станици ..............................1.0 

6.   За линиските инфраструктурни 
објекти – државни патишта локални 
патишта и улици , магистрални улици , 
собирни улици , водоводи, канализации, 
железнички пруги , гасоводи, топловоди, 
далноводи со напонско ниво од и над 
35КВ како и за брани со акумулации, 
термоцентрали, езерски иречни 
пристаништа не се утврдуваат трошоци 
за уредување на градежно земјиште . 

7. За објекти од групата на класа на 
намена Б5- угостителски и туристички 
комплекси , хотелски комплекси и 
одмаралишта и за објекти од групата на 
класа на намена А4 –хотел , мотел, 
времено сместување во викенд куќи , 
планинарски дом и ловен дом 

- Сите простории 
............................................................................
......................0.05  

8. За детски градинки , пензионерски 
домови и домови за стари лица  

- Сите простории 
............................................................................
........................0.05 

9. За објекти за високо образованиие  

- Сите простории 
............................................................................
.......................0.5 

10 За објекти за култура  

- Сите простории 
............................................................................
........................0.01 

11. За објекти за терцијална здравствена 
заштита  

- Сите објекти 
............................................................................
..............................0.05  

 За објекти со намена Б1, Б2, Б3, Б4  

 Надоместокот за уредување на градежно 
земјиште е 1.500,00 денари  

 За објекти со намена Г1,Г2, Г3,Г4  

 

За објекти од група на класи на намена Г- 
производство, дистрибуција  и сервиси , висината 
на трошоците за уредување на градежно земјиште 
не може да биде повисока од 30% од висината на 
просечната нето плата во Република Македонија за 
последната година помножена со коефициентите 
опишани од правилникот. 

 За бензинска пумпна станица и нејзини 
придружни содржини  

Надоместокот за уредување на градежно 
земјиште е 5.000,00 денари /м2   

Podrum -pretstavuva nivo na objektot koj e 
celosno vkopan vo zemjata ili cokleto na 
prizemjeto e do 1m nad terenot, a kaj zakosenite 
tereni do 65 cm. strani~nite povr{ini da se 
vkopani. 

Prizemje - pretstavuva nivo na objektot nad 
podrumot ili kotata na podot da e na visina od 
0 - 1m. nad terenot dokolku nema podrum. 

Sprat - Nivo na objektot nad prizemjeto 

Potkrovje - nivo na objektot nad posledniot 
kat koj e delumno ili vo celost izgraden vnatre 
vo krovnata konstrukcija i e namenet za 
stanovawe ili druga namena ~ija najgolema 
~ista visina na kalkanskite zidovi mo`e da 
bide maksimum 1.5 m , za ovie potkrovja se vr{i 
naplata na nadomestok vo visina od 20 %. Za 
potkrovjata so povisoki kalkanski zidovi se 
presmetuva nadomestok izme|u potkrovje i kat. 
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Na vaka presmetana povr{ina vrz baza na 

zidarski merki od proektot se namaluva 

3% na ime vgraden malter na zidovite. 

Dokolku investitorot izgradi pogolema 

neto korisna povr{ina od onaa po 

zavereniot glaven proekt {to ja platil 

dol`en e vi{okot na izgradenata NKP 

da go plati po cena {to va`i na denot na 

pla}aweto. 

Ova va`i i za prijavuvaweto od strana 
na nadle`nata inspekcija za gradba. 

Nadomestokot za ureduvawe na grade`no 
zemji{te korisnicite }e go uplatuvaat na `-ka 
Trezorska smetka 100000000063095 , Uplatna 
smetka 840-129-6511 i prihodna {ifra 717137 . 

Vo isklu~itelni slu~aevi, kade na 
odredeni grade`ni parceli ili celi 
lokaliteti kade {to tro{ocite za ureduvawe 
na grade`noto zemji{te  gi nadminuvaat 
predvidenite tro{oci predvideni so ovaa 
programa , istite }e se nadomestuvaat po 
odnapred napravena kalkulacija. 

Liceto na koe mu e dodeleno grade`noto 
zemji{te e dol`no da go uplati nadomestokot 
za ureduvawe na grade`no zemji{te vo rok od 2 ( 
dva) meseci od denot na dodeluvaweto. 

Nadomestokot se pla}a za NKP 
predvidena so zavereniot Glaven proekt. 

Pri formiraweto i dooformuvaweto na 
grade`ni parceli, grade`noto zemji{te }e se 
pla}a po pazarna cena za m2.zaedno so trajnite 
nasadi i eventualno objekti so tehni~ka 
dokumentacija, ako postoi. 

Visinata na nadomestokot za ureduvawe 
na grade`no zemji{te }e se tretira kako 
minimum vrz baza na uslovite za gradba 

izdadeni od op{tina Zrnovci  i Proektnata 
dokumentacija, a toj minimum iznesuva: 

a) Za objekti P+1 so dimenzii 10h8m, ili bruto 
povr{ina vo osnovata 80m2 se pla}a za 120 m2 
NKP; 

b) Za objekti P+1 so dimenzii 10 h 10 m ili 
bruto povr{ina vo osnova 100m2 se pla}a za 
160m2 NKP. 

Investitorot koj }e gradi nov objekt na 
lokacija na koja se ru{i star objekt, 
presmetuvaweto na NKP se vr{i taka {to od 
novata povr{ina se odzema povr{inata koja se 
ru{i i }e se pla}a samo nadomestok za 
razlikata no ne pomalku od 15% od povr{inata 
na noviot objekt. 

Visinata na nadomestokot za ureduvawe 
na grade`no zemji{te vo Programata }e se 
presmetuva  vo eur . a }e se naplatuva  vo 
denarska protivrednost spored kursot na NBna 
RM {to va`i na denot koga se pla}a. 

Vo ovaa Programa nadomestokot  e 
predviden da se presmetuva vo eur. 

Preku nadomestokot za ureduvawe na 
grade`no zemji{te na korisnicite na 
lokaciite im se obezbeduva infrastruktura 
predvidena so ovaa Programa. 

Tro{ocite za priklu~ok na vodovodnata, 
kanalizacionata i elektri~nata mre`a ( 
soglasnosti, taksi i sl.) pa|aat na tovar na 
investitorot. 

Tro{ocite za dvorno ureduvawe  
(pristapni pateki, potporni zidovi, dvorno 
zelenilo i {ahti vo parcelata) pa|aat na tovar 
na investitorot. 

Tro{ocite za dislokacii na vodovodni, 
kanalizacioni i elektri~na mre`a( no ne i 
privatni priklu~ni linii) ako pominuvaat niz 
grade`nata parcela i go popre~uvaat 
gradeweto, dogradbata ili nadgradbata na 
objektot, a za koi se plateni tro{ocite za 
ureduvawe na grade`no zemji{te pa|aat na 
tovar , na op{tina Zrnovci. 
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Ako tro{ocite za dislokacija se 
pogolemi od plateniot nadomestok, vo toj 
slu~aj razlikata pa|a na tovar na investitorot. 

Tro{ocite za ureduvawe na grade`no 
zemji{te vo naselenite mesta vo op{tinata koi 
nemaat urbanisti~ka dokumentacija za gradba se 
odreduva vrz osnova na Op{t akt  za gradba vo 
naseleni mesta bez izgotvena tehni~ka 
dokumentacija za gradba. 

Tro{ocite za ureduvawe na grade`no 
zemji{te vo sekoja oblast za dodeluvawe na 
lokacii, op{tina Zrnovci }e gi objavuva 
dodeka cenata na zemji{teto }e ja objavuva 
Ministerstvoto za transport i vrski. 

Cenata na grade`noto  zemji{te pod objekt koe 
}e bide predmet na dodeluvawe so neposredna 
spogodba soglasno zakonot za legalizacija na 
bespravno izgradeno zemji{te i do 500m2  okolu 
objektot  }e bide 1 eur /m2 a nad 500m2 soglasno 
tabelarniot pregled  od Uredbata . 

Otkako investitorot }e go plati 
nadomestokot za ureduvawe na grade`no 
zemji{te op{tinata go izdava Odobrenieto za 
gradba .  

Odobrenieto za gradewe ne mo`e da se 
izdade ako ne e platen nadomestokot za 
ureduvawe na grade`no zemji{te , osven ako 
investitorot i  op{tinata sklu~at dogovor za 
pla}awe na nadomestokot za ureduvawe na 
grade`no zemji{te na rati ili sklu~at dogovor 
so koj e utvrdeno deka investitorot }e go uredi 
zemji{teto na sopstven tro{ok ili donesen e 
akt vrz osnova na koj investitorot e osloboden 
od pla}awe na nadomestokot ili investitorot 
dostavil bankarska garancija za pla}awe na 
nadomestokot ili investitorot vostanovil 
hipoteka vo korist na op{tinata . 

Odobrenieto za gradewe se izdava po 
elektronski pat vo rok od dest  rabotni dena od 
dostavuvaweto na dokaz za platen nadomestok za 
ureduvawe na grade`no zemji{te, odnosno od 
denot na sklu~uvaweto na dogovorot za na~inot 
na pla}awe na nadomestokot ili dogovorot so 
koj e utvrdeno deka investitorot }e go uredi 
zemji{teto na sopstven tro{ok , odnosno od 
denot na dpnesuvaweto na akt vrz osnova na koj 
investitorot e osloboden od pla}awe na 
nadomestokot ili od denot na donesuvaweto na 

bankarska garancija za pla}awe na 
nadomestokot ili dostavuvawe dokaz za 
vospostavena hipoteka vo korist na op{tinata . 

Za delovni , industriski i stopanski 
objekti, nastre{nici i sl. ( Benzinski pumpi, 
skladovi i proizvodni kapaciteti, farmi, 
parking placevi i sl. von grade`niot reon , a za 
koi e obezbedeno grade`na dokumentacija od 
nadle`niot organ }e se pla}a 10%  od visinata 
na tro{ocite predvideni vo to~ka g) poradi 
koristewe na postojnata infrastruktura (pat, 
elektri~ni dalnovodi, niskonaponska mre`a i 
dr.). 

Op{tina Zrnovci nema obvrska za 
ureduvawe na ova zemji{te. 

 

Kon realizacija na komunalnata 
infrastruktura na oddelni ulici, naselbi i 
lokacii }e se pristapi otkako }e se obezbedat 
95% od sredstvata za komunalna usluga od 
sopstvenicite na lokaciite. 

 

AKTIVNOSTI -PRIHODI 
Dogradba i nadgradba vo prva zona na  
Zrnovci: 
- Dogradba i nadgradba  2 h 35m2 h  858,00 
odnosno 60.060,00 mkd 

- Gara`i 2 h 15m2 h 10% h 86,00  odnosno 258,00 
mkd 

- Sanitarni ~vorovi 2 h 6 m2 h  858,00  odnosno 
10.296,00 mkd 

- Selski stop. objekti 9 h 40m2 h 184,5 odnosno 
66.348,00 mkd 

- Delovni prostorii 1 h 30m2 h 1537,5odnosno 
46.125,00 mkd 

                       vkupno .............  183.087,00 mkd 

 

Dogradba i nadgradba vo vtora zona na  
Zrnovci: 
- Dogradba i nadgradba  2 h 35m2 h 630,00 odnosno 
44.100,00 mkd 
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- Gara`i 2 h 15m2 h 10% h 63,00  odnosno 1.890,00 
mkd 

- Sanitarni ~vorovi 2 h 6 m2 h  630,00  odnosno 
7.560,00 mkd 

- Selski stop. objekti 9 h 40m2 h 184,5 odnosno 
66.348,00 mkd 

- Delovni prostorii 1 h 30m2 h 1537,5odnosno 
46.125,00 mkd 

                       vkupno .............  166.023,00 mkd 

 

Dogradba i nadgradba vo Morodvis i 

Vidovi{te 

- Dogradba i nadgradba 2 h 35 m2 h 50% h 630,00 
odnosno 22.050,00 mkd 

- Selski  stopanski objekti 6 h 40m2 h 50%h184,5  
odnosno 22.140,00 mkd 

                    vkupno .............. 44.190,00 mkd 

Prihodi od novi gradbi koi se o~ekuvaat 
dokolku se realizira Programata vo Zrnovci 

- Individualni stambeni zgradi 4 h 132.840,00 = 
531.360,00 mkd 

- Industriski i proizvodni objekti 1 h 190m2 h 
154 odnosno 29.260,00 mkd 

                     vkupno ................. 542.620,00 mkd  

Prihodi od novi gradbi vo Vidovi{te i 
Morodvis dokolku se realizira programata: 

- Individualni stambeni zgradi 2 h 
66.420,00odnosno 132.840,00 mkd 

- Industriski i proizvodni objekti 1 h 190 m2 
h7.5 h 50%  odnosno 14.630,00  mkd 

                   vkupno.................... 147.470 mkd 

Vkupni  prihodi koi se o~ekuvaat po 
ovaa programa na nivo na op{tina Zrnovci 
dokolku se realizira istata }e iznesuvaat  
799.710,00 mkd 

RASHODI 
Dokolku predvidenite sredstva se priberat 
istite }e se tro{ot po sledniot redosled: 

- Dovr{uvawe na kanalizacijata vo Zrnovci 
............  408.735,00 mkd 

- Pro{iruvawe na vodovodnata 
mre`a.......................... 466.268,00 mkd 

- Pro{iruvawe na elektri~na mre`a 
.......................... 140.000,00 mkd 

- Eksproprijacija i depsedirawe         
...........................   40.975,00,00 mkd 

_____________________________________________
_________________________________ 

                                          

                                        VKUPNO:                                      
1.056.390,00 mkd        

 

Sovet na op{tina Zrnovci 

Pretsedatel 

Vlado Ristov  

Бр. 08-599/1 

03.11.2020 

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 05.11. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката   odobruvawe na 
средства за печатење на книга традицијата од НОБ 

и антифашистичката револуција во Кочанско  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката   odobruvawe na средства за 
печатење на книга традицијата од НОБ и 
антифашистичката револуција во Кочанско. бр.08-
600/1   донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 03.11.2020 година.  
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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- 600/2 

05.11.2020 

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 5/2  od 20.10.2020 godina od 
strana na liceto СЗБ и продолжувачи на 
традицијата од НОБ и антифашистичката 
револуција во Кочанско       , Советот  na op{tina 
Zrnovci na den 03.10.2020   godina donese : 

О  Д  Л  У  К  А  

Za odobruvawe na средства за печатење на книга 
традицијата од НОБ и антифашистичката 

револуција во Кочанско  

^len 1   

Со оваа Одлука  Sovetot na Op{ina 
Zrnovci  odobri средства во висина од 3.000,00 
денари како помош за печатење на книга 
традицијата од НОБ и антифашистичката 
револуција во Кочанско . 

^len 2  

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. 08-600/1 

     03.11.2020 

 

 

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  одбележување на 
празникот 8-ми ноември  

I 

Ја ојавувам Одлуката за одбележување на празникот 
8-ми ноември бр. 08- 601/1   донесена на седницата 
одржана на ден 03.11.2020 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- 601/2 

05.11.2020   
Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.44 од Статутот 

на Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 
03.11.2020година донесе:  

О Д Л У К А 

За одбележување на празникот 8-ми ноември  

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина 
Зрновци го одбележува празникот на Општина 
Зрновци  8-ми ноември , ден на Општина Зрновци и 
тоа по следниот редослед ,  

 Одржуваљње на свечана седница на Советот 
на Општина Зрновци   

 Полагање свежо цвеќе пред бистата на св. 
Димитрие великомаченик  
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 Давање  ручек на гостите во  храмот  на 
црквата св. Димитрие великомаченик во 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 с.р 

бр. 08- 601/1 

03.11.2020 

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 за одбележување 

 на празникот 8-ми ноември ден на Општина 
Зрновци  

I 

Ја ојавувам Одлуката за одобрување на 
финансиски средства за одбележување на празникот 
8-ми ноември ден на Општина Зрновци бр. 08- 
602/1   донесена на седницата одржана на ден 
03.11.2020 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- 602/2 

05.11.2020   
Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.44 од Статутот 

на Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), Советот на Општина 
Зрновци на 22-та седница одржана на ден 
03.11.2020 година донесе:  

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства за 
одбележување 

 на празникот 8-ми ноември ден на Општина 
Зрновци  

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина 
Зрновци  одобрува финансиски средства во висина 
до 35.000,00 денари за одбележување на празникот 
8-ми ноември , ден на Општина 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 с.р 

бр. 08- 602/1 

03.11.2020 

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  основање на  
заедничко јавно претпријатие за регионално 

управување со отпадот во Источниот и 
Североисточниот плански регион и општина Свети 

Николе 

I 
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Ја ојавувам Одлуката за основање на  
заедничко јавно претпријатие за регионално 
управување со отпадот во Источниот и 
Североисточниот плански регион и општина Свети 
Николе бр. 08- 603/1   донесена на седницата 
одржана на ден 03.11.2020 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- 603/2 

05.11.2020   
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

Зрновци , Ноември 
2020 година 

Врз основа на член 18 став 3 и став 5 од 
Законот за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на РМ“ бр.79/09) и член 36 став 1 точка 4 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.05/02), член 23-а и 46 од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр. 
68/2004, 71/2004, 107/2004, 102/08, 143/08, 124/10, 
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 
39/16 и 63/16), член 9 и член 10 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ 
број 8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
138/14, 25/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Советот на 
Општина Зрновци , на седницата одржана на  03.11. 
2020 година, донесе 

ОДЛУКА  

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

 

Член 1 

 

 Со оваа одлука Советите на општините 
Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, 
Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, 
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива 
Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо 
Нагоричане и Свети Николе, основаат заедничко 
јавно претпријатие за регионално управување со 
отпадот во Источниот и Североисточниот плански 
регион и општина Свети Николе.  

Член 2 

 

 Заедничкото јавно претрпијатие е со назив 
Заедничко јавно претпријатие за регионално 
управување со отпад „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“  Свети Николе сo седиште во 
општина Свети Николе на адреса: Плоштад 
„Илинден“ бб Свети Николе. 

 Скратениот назив на претрпијатието гласи: 
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК ” Свети 
Николе. 

Член 3 

 Износот на средства за основање на ЗЈПРУО 
„ ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе 
изнесува 3 000 000 денари. 

 Средствата од став 1 од овој член ги 
обезбедуваат општините- основачи во 
пропорционален износ на бројот на население 
според последниот попис спроведен во Република 
Северна Македонија во 2002 година и Закон за 
територијалната организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 
98/08, 106/08 и 149/14) и тоа:  

Старо Нагоричане 4,840 жители - 38.913 денари 

Ранковце 4,144 жители - 33.317 денари 

Липково 27,058 жители- 217.542 денари 

 

Куманово 105,484 жители - 848.074 денари 
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Крива Паланка 20,820 жители - 167.389 денари 

 

Кратово 10,441 жители - 83.944 денари 

 

Берово 13,941 жители - 112.083 денари 

 

Делчево 17,505 жители - 140.737 денари 

 

Карбинци 4,012 жители - 32.256 денари 

 

Кочани 38,092 жители - 306.253 денари 

 

Виница 19,938 жители - 160.298 денари 

 

Македонска Каменица 8.110 жители - 65.204 денари 

 

Пехчево 5,517 жители - 44.356 денари 

 

Пробиштип 16,193 жители - 130.189 денари 

 

Чешиново- Облешево 7,490 жители - 60.219 денари 

 

Штип 47,796 жители - 384.272 денари 

 

Зрновци 3,264 жители - 26.242 денари 

 

Свети Николе 18,497 жители - 148.713 денари 

Член 4 

 ЗЈПРУО  „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ 
Свети Николе ќе ги врши следните дејности :  

38 - Дејности за собирање, обработка и 
отстранување на отпад; обновување на 
материјали 

38.1 - Собирање на отпад  

38.11 - Собирање на безопасен отпад 

38.2 - Обработка и отстранување на отпад 

 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен 
отпад 

38.3 - Обновување на материјали 

38.31 - Демонтирање на крш 

38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали 

39. -Дејности за санација и останати услуги на 
управување со отпад 

39.00 Дејности за санација  и останати услуги на 
управување со отпад 

 Приоритетна дејност на ЗЈПРУО „ЕКО 
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК -”  Свети Николе ќе биде 
:  

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен 
отпад 

Член 5 

 ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК ”  
Свети Николе се организира  така што дејноста, 
заради која е основано, ја врши на начин со кој се 
обезбедува: 

1.        Техничко-технолошко и економско единство 
на системот; 

2.        Ефикасност и транспарентност во 
работењето; 

3.        Развој и усогласеност на сопствениот развој 
со вкупниот стопански развој; 

4.        Заштита и унапредување на добрата од општ 
интерес; 

5.        Трајно, уредно и квалитетно задоволување на 
потребите на корисниците на производи и услуги и 
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6.        Самостојност и еднаквост во рамките на 
системот и функционална поврзаност со другите 
системи во земјата и светот. 

Член 6 

 ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ 
Свети Николе се организира на начин што ќе 
обезбеди поттикнување и развој на управувањето со 
отпадот на регионално ниво согласно со 
Стратегијата за управување со отпад на Република 
Македонија и Планот за управување со отпад на 
Република Македонија, воспоставување и 
организирање регионален систем за управување со 
отпад којшто особено се состои од регионална 
депонија за комунален отпад и/или други објекти и 
инсталации за постапување со отпадот. 

Член 7 

 ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ 
Свети Николе се организира како единствено јавно 
претпријатие и дејностите набројани во членот 4 на 
оваа Одлука, ќе ги извршува на територијата на 
сите општини основачи на претпријатието.  

 ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ 
Свети Николе има 6 претоварни станици кои се 
организирани како подружници и тоа: 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Берово- за општина Берово и општина Пехчево 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Македонска Каменица- за општина Макеоднска 
Каменица и општина Делчево 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Виница- за општина Кочани, општина Виница, 
општина Зрновци, општина Чешиново- Облешево, 
за ПС Берово и ПС Македонска Каменица 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Ранковце- за општина Крива Паланка, за општина 
Кратово и за општина Ранковце 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Куманово- за општина Куманово, општина 
Липково, општина Старо Нагоричане и ПС 
Ранковце. 

- Претоварна станица (ПС) Подружница 
Штип- за општина Штип и општина Карбинци. 

Општина Пробиштип отпадот ќе го носи 
директно до регионалната инсталација на ЗЈПРУО 
“ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК”. 

 Подружниците на јавното претпријатие 
немаат својство на правно лице, но можат да 
настапуваат во правниот промет во име и за сметка 
на јавното претпријатие. 

 

Со подружницата раководи раководител 
што го именува директорот на јавното 
претпријатие. 

Член 8 

 

 Одлуките на органите на ЗЈПРУО „ЕКО 
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“    Свети Николе ќе се 
спроведуваат на единствен начин за основачите.  

Член 9 

 

 ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ 
Свети Николе за обврските во правниот промет со 
трети  лица, одговара со целиот свој имот.  

Член 10 

 Финансирањето на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе ќе се врши: 

 - од остварени сопствени приходи на 
претпријатието, 

 - од Буџетите на општините основачи на 
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“    Свети 
Николе во пропорционален износ на бројот на 
население според последниот попис спроведен во 
Република Северна Македонија во 2002 година и 
Закон за територијалната организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 
98/08, 106/08 и 149/14), 

-од донации и спонзорства и  

 -од други извори  на приходи. 

 Основачите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“   Свети Николе со посебни 
одлуки ќе отстапат на користење имот и опрема за 
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работата на ЗЈПРУО  „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“  Свети Николе.  

Член 11 

 За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈПРУО  
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК “ Свети Николе до 
негово конституирање се именува Драган Паневски 
од Свети Николе именуван со Одлука за именување 
на лице кои ќе ги води работите до конституирање 
на заедничкото јавно претпријатие за управување со 
отпад бр.0801-624 од 05.11.2019 година на Советот 
на општина Свети Николе.  

Член 12 

 Органите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се Управен одбор, 
Одбор за контрола на материјално-финансиското 
работење (Надзорен одбор) и Директор.  

Управниот одбор се состои од 15 (петнаесет) 
членови кои ги именуваат и разрешуваат советите 
на општините кои го основаат заедничкото јавно 
претпријатие и тоа на следниот начин: 

Советот на општина Куманово именува 4 
(четири) члена 

Советот на општина Штип именува 2 (два) 
члена 

Советот на општина Крива Планака именува 
1 (еден) член 

Советот на општина Кочани именува 2 (два) 
члена 

Советот на општина Свети Николе именува 
1 (еден) член 

Советот на општина Виница именува 1 
(еден) член 

Советот на општина Делчево именува 1 
(еден) члена 

Советот на општина Пробиштип именува 1 
(еден) член 

Советот на општина Ранковце именува 1 
(еден) член 

Советот на општина Липково  именува 1 
(еден)  член 

Советот на секоја од општините може да го разреши 
само членот на управниот одбор кој самиот го 
именувал. 

Член 13 

 Одборот за вршење на  контрола на 
материјално-финансиското работење на ЗЈПРУО 
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК Свети Николе 
(надзорен одбор) се состои од 5 (пет) члена кои ги 
ги именуваат и разрешуваат Советите на општините 
кои го основаат ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“  Свети Николе и тоа на следниот 
начин 

 Советот на општина Старо Нагоричане 
именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Свети Николе именува 
1 (еден) член 

 Советот на општина Берово именува 1 
(еден) член 

 Советот на општина Македонска Каменица 
именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Кратово именува 1 
(еден) член. 

Советот на секоја од општините може да го разреши 
само членот на Одборот за вршење на контрола на 
материјално-финансиското работење на ЗЈПРУО 
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“  Свети Николе 
(надзорен одбор) кој самиот го именувал. 

Член 14 

 Со работата на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе раководи директор. 

 Директорот се избира по пат на јавен 
конкурс, во согласност со Закон за меѓуопштинска 
соработка и Законот за јавни претпријатија. 

Постапката за избор на директор ја спроведува три 
члена Комисија за избор на директор формирана со 
решение од страна на Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, по предлог на Градоначалниците на 
Североисточниот и Источниот регион и тоа: 
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За членови на Комисија за избор на директор 

- Два претставника од општините од 
Североисточен регион 

- Еден претставник од општините од 
Источниот регион и  

За заменици членови на Комисија за избор на 
директор 

- Два претставника од општините од Источен 
регион и  

- Еден претставник од општините од 
Североисточен регион. 

За правата и должностите на членовите на 
Комисијата, начин на работа, текот на работата, 
одлучувањето, начинот на водење и содржината на 
записникот и други прашања од доменот на 
работата на Комисијатана се донесува Деловник за 
работа на Комисијата. Комисијата е должна да ги 
разгледа доставените пријави за директор на 
ЗЈПРУО „ЕКО  

ИСТОК  - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе и да 
достави предлог кандидат до Градоначалникот на 
Општина Свети Николе кој е должен да го именува 
во рок од 8 дена. 

Вршител на должноста директор на ЗЈПРУО „ЕКО 
ИСТОК  - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе до избор 
на директор го именува Градоначалникот на 
Општина Свети Николе на ист начин како за избор 
на директор, за период од 6 шест месеци. 

Директорот на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК – 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се разрешува 
согласно Закон за јавните претпријатија. 

Одлуките на градоначалниците на општините 
основачи на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК  - 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе во име на сите 
градоначалници ги потпишува Градоначалникот на 
Општина Свети Николе. 

Член 15 

 Рокот за донесување на статутот и 
именувањето на органите на ЗЈПРУО „ЕКО 
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“  Свети Николе е 90 дена 
од денот на уписот во Централниот регистар на 
РСМ.  

Член 16 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Oпштина  
Зрновци “, а ќе започне да се применува по 
нејзиното донесување од страна на советите на сите 
општини основачи на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- 
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-603/1 

03.11.2020 

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 05.11. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката   odobruvawe na 
средства за печатење на книга Gonejki Duh 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката   odobruvawe na средства за 
печатење на книга Gonejki Duh. бр.08-603/3   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 03.11.2020 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- 603/4 

05.11.2020 

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 od strana na liceto 
Blagoja Stojkov od Zrnovci   , Советот  na 
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op{tina Zrnovci na den 03.10.2020   godina 
donese : 

О  Д  Л  У  К  А  

Za odobruvawe na средства за печатење на книга 
Gonejki Duh  

^len 1   

Со оваа Одлука  Sovetot na Op{ina 
Zrnovci на лицето Благоја Стојков со ЕМБГ 
0212003493005 odobri средства во висина од 
2.000,00 денари како помош за печатење на книга 
Gonejki Duh. 

Средствата да се исплатат на трансакциона 
сметка 300057114902843 Комерцијална банка  

^len 2  

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. 08-603/3 

     03.11.2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.43 

 1 . Одлуката  За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за трето   
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.09.2020 година  

2.  Одлука за   кофинансирање за  Изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица за 
отпадни води за населено место Зрновци при што  Општина Зрновци ке учествува со вкупно 228,027.69 мкд 
односно 4,364.9 USD број 

3. Програмата  Za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2021g.  

4. Одлуката   odobruvawe na средства за печатење на книга традицијата од НОБ и антифашистичката револуција 
во Кочанско  

5. Одлуката за одбележување на празникот 8-ми ноември 

6. Одлуката за одобрување на финансиски средства за одбележување на празникот 8-ми ноември ден на Општина 
Зрновци  

7. Одлуката за основање на  заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во Источниот и 
Североисточниот плански регион и општина Свети Николе 

8. Одлуката   odobruvawe na средства за печатење на книгаta Gonejki Duh 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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