
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
ГОДИНА XXII            Бр. 22       Зрновци 21.05.2019 год.                           излегува по потреба 

 
  Врз  основа на член 5 ст.1 и ст.4 од 

Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен  
весник на Република Македонија” бр.79/2009), а 
во врска со чл.6 став 5 од Законот за 
пожарникарството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 
55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016) 
Градоначалникот на Општина Зрновци до 
Советот на Општина Зрновци поднесув 

ПРЕДЛОГ 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу  

Општина Зрновци  и Општина Кочани 

1. Градоначалникот на Општина Зрновци  
до Советот на ОпштинаЗрновци  
поднесува предлог за  воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Зрновци  и ОпштинаКочани . 

2. Цел на воспоставување на 
меѓуопштинска соработката и облици на 
остварување на истата:  
- здружување на финансиски, 
материјални и/или други средства  
- вршење на определени работи – гаснење 
на пожари и противпожарна заштита од 
страна на ТППЕ Кочани на Општина 
Кочани на подрачјето на Општина 
Зрновци. 

- вршење на проценка за утврдување на 
пазарна вредност од страна на општина 
Кочани за потребите на Општина 
Зрновци на градежни објекти на 
подрачјето на општина Зрновци  

- вршење на внатрешна ревизија од 
Одделението за внатрешна ревизија на 
општина Кочани над : Органите и 
службите во општина Зрновци , ООУ во 

Зрновци , КЈП чиј оснивач е општина 
Зрновци  

- Вршење на inspekciski nadzor nad gradbi од 
страна на одделението за инспекциски 
работи на општона Кочани за потребите на 
Општина Зрновци  
3.  Надлежност за која се поднесува 

предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка:  

- гаснење на пожари, вршење на 
противпожарна заштита согласно  член 5 и 6 од 
Законот за пожарникарството  . 

Надлежност за која се поднесува 
предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка- вршење на 
проценка за утврдување на пазарна 
вредност од страна на општина Кочани за 
потребите на Општина Зрновци на 
градежни објекти на подрачјето на 
општина Зрновци  

- вршење на внатрешна ревизија од 
Одделението за внатрешна ревизија на 
општина Кочани над : Органите и 
службите во општина Зрновци , ООУ во 
Зрновци , КЈП чиј оснивач е општина 
Зрновци  

- Вршење на inspekciski nadzor nad gradbi од 
страна на одделението за инспекциски 
работи на општона Кочани за потребите на 
Општина Зрновци  
е согласно Законот за меѓуопштинска 
соработка (“Службен  весник на 
Република Македонија” бр.79/2009), член 
25  . 

4. Можни финансиски импликации од 
соработката: За висината на учеството на 
Општина Зрновци во финансирањето на 
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ТППЕ- Кочани која врши работи- гаснење 
на пожари и противпожарна заштита на 
подрачјето на Општина Зрновци ќе се 
склучи меѓусебен договор, а износот на 
истиот неможе да биде помал од 
финансиските трошоци за зголемениот 
број на пожарникари утврден согласно 
чл.6 став 3 од Законот за 
пожарникарството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/2004, 
81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 
39/2016). 

Исто така и останатите надлежноси од 
точка 3 на оваа одлука ке се регулираат со 
Договор помеѓу Општина  Кочани како давател 
на услугата и Општина Зрновци како корисник 
на услугата  

Образложение 

Согласно чл.4 од Законот за 
меѓуопштинска соработка, меѓуопштинска 
соработка се воспоставува заради заедничко 
вршење работи од надлежност на општините, 
вршење на заеднички работи и остварување на 
заеднички интереси и цели, за што општините 
здружуваат финансиски, материјални и други 
средства, а одлука за воспоставување 
меѓуопштинска соработка донесува секој од 
советите на општините со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови. 

Согласно чл.5 од Законот за 
пожарникарството („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 
55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016), 
цитирам: 

„(1) Заради гаснење на пожари, спасување на 
животот на граѓаните и заштита на имотот 
загрозени од пожари и експлозии, 
укажување на техничка помош при незгоди 
и опасни ситуации, како и извршување на 
други работи при несреќи и непогоди, се 
формираат противпожарни единици. 
(2) Противпожарните единици од ставот 1 
на овој член, можат да вршат и определени 
непрофитабилни услуги заради 
подобрување на нивната техничка 
опременост и услови за работа, кои не смеат 
да го оневозможуваат или попречуваат 

извршувањето на функциите од ставот 1 на 
овој член. 
(3) Територијални противпожарни единици 
формираат Градот Скопје и општините: 
Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кочани, 
Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, 
Штип, Ресен, Кавадарци, Валандово, Дебар, 
Берово, Виница, Делчево, Крива Паланка, 
Кратово, Струга, Кичево, Крушево, 
Македонски Брод, Радовиш, Свети Николе, 
Пробиштип, Демир Хисар и Неготино. 
(4) Противпожарните единици од ставот (3) 
на овој член ќe ги покриваат следните 
општини: Битола за општините Новаци и 
Могила; Велес за општините Градско и 
Чашка; Гевгелија за општините Богданци и 
Дојран; Гостивар за општината Врапчиште и 
делот Маврово од општината Маврово - 
Ростуше; Кочани за општините Зрновци и 
Чешиново; Кумaново за општините Липково 
и Старо Нагоричане; Охрид за општината 
Дебарца; Прилеп за општините Долнени и 
Кривогаштани; Струмица за општините 
Босилово, Василево и Ново Село; Тетово за 
општините Брвеница, Јегуновце, Теарце, 
Боговиње и Желино; Штип за општината 
Карбинци; Кавадарци за општината 
Росоман; Дебар за општината Центар Жупа и 
делот Ростуше од општината Маврово - 
Ростуше; Берово за општината Пехчево; 
Делчево за општината Македонска 
Каменица; Крива Паланка за општината 
Ранковце; општината Струга за општината 
Вевчани;; општината Македонски Брод за 
општината Пласница; општината Радовиш 
за општината Конче; општината Свети 
Николе за општината Лозово, општината 
Неготино за општината Демир Капија и 
градот Скопје за општините Петровец, 
Илинден, Арачиново, Чучер - Сандево, 
Сопиште, Студеничани и Зелениково. 
(5) Заради оперативно делување при 
гаснењето на големи пожари на целата 
територија на Република Македонија, 
територијалните противпожарни единици 
на градот Скопје и општините: Битола, 
Куманово, Тетово, Прилеп, Велес Кавадарци, 
Гевгелија, Струмица, Кичево, Охрид, Кочани, 
Штип и Гостивар, ќе дејствуваат и како 
противпожарни единици на Република 
Македонија.“ 
 
Согласно чл.6 од Законот за 
пожарникарството, цит.„ 
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(1) Минималниот број на професионални 
пожарникари во противпожарните единици 
од членот 5 ставови (3) и (4) од овој закон, 
треба да изнесува:  
- во општините до 10.000 жители - девет 
професионални пожарникари,  
- во општините од 10.000 до 15.000 жители - 
13 професионални пожарникари,  
- во општините од 15.000 до 24.000 жители - 
17 професионални пожарникари и  
- во општините со над 24 000 жители - еден 
професионален пожарникар на 1.500 
жители. 
(2) Покрај критериумите од ставот (1) на 
овој член, бројот на професионални 
пожарникари зависи и од големината на 
подрачјето кое го покрива противпожарната 
единица, степенот на загрозеноста од 
пожари, видот на објектите што се 
заштитуваат, бројот и големината на 
противпожарните единици во правните 
лица и бројот и големината на доброволните 
противпожарни единици. 
(3) Утврдениот број на професионални 
пожарникари на противпожарните единици 
според критериумите од ставот (1) на овој 
член, а кои покрај својата општина ги 
покриваат и соседните општини кои не 
формирале противпожарни единици, се 
зголемува соодветно на бројот на нивните 
жители. 
(4) Општината која согласно со овој закон 
нема формирано противпожарна единица, 
задолжително учествува во финансирањето 
на противпожарната единица која го 
покрива нејзиното подрачје. 
(5) За висината на учеството од ставот (4) на 
овој член општините склучуваат меѓусебен 
договор, а износот не може да биде помал од 
финансиските трошоци за зголемениот број 
на пожарникари утврден согласно со ставот 
(3) на овој член. 
(6) За секое ангажирање на дополнителен 
број на професионални пожарникари над 
постојниот, по денот на влегувањето во сила 
на овој закон, општините се должни да 
обезбедат средства од сопствениот буџет.“ 
 

Оттука заради постапување во согласност 
со одредбите чл.6 од Законот за пожарникарство 
Градоначалникот на Општина Зрновци  до 

Советот на Општина Зрновци  а врз основа на 
член 5 ст. 1 и ст.4 од Законот за меѓуопштинска 
соработка (“Службен  весник на Република 
Македонија” бр.79/2009), доставува предлог за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Кочани и Општина Зрновци 
заради склучување на меѓусебен договор за :  

- здружување на финансиски, 
материјални и/или други средства и  
- вршење на определени работи – гаснење 
на пожари и противпожарна заштита од 
страна на ТППЕ Кочани на Општина 
Кочани на подрачјето на Општина 
Зрновци. 

Висината на учеството на Општина 
Зрновци во финансирањето на ТППЕ- Кочани 

која врши работи- гаснење на пожари и 
противпожарна заштита на подрачјето на 

Општина Зрновци ќе се уреди со договор помеѓу 
двете општини, а износот на истиот неможе да 

биде помал од финансиските трошоци за 
зголемениот број на пожарникари утврден 

согласно чл.6 став 3 од Законот за 
пожарникарството („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 
55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016).                                  

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков 

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката за  давање на користење 
без надоместок просторија (канцеларија ) во 

објектот сопственост на Општина Зрновци на 
Министерството за труд и социјална политика 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката за  давање на 
користење без надоместок просторија (канцеларија ) 
во објектот сопственост на Општина Зрновци на 
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Министерството за труд и социјална политика  
бр.08-403/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 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- 403/2 

21.05.2019 

Врз основа на член 36 став 1 , точка 10 од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на на 
РМ , бр. 5/02) и член 3 став 2 од Законот за 
користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска 
сопственост (Сл. весник на Република Македонија 
бр.78/15, 106/15 и 153/15,) а согласно Барањето од 
Минисинистерството за труди социјална политика 
Бр. 10-8280/1 од  09.11.2017 година Советот на 
Општина Зрновци на седницата одржана на ден 
17.05.2019 година донесе : 

О  Д  Л  У  К  А  

За давање на користење без надоместок просторија 
(канцеларија ) во објектот сопственост на Општина 

Зрновци на Министерството за труд и социјална 
политика 

Член 1  

 Со оваа одлука на Министерството за труд и 
социјална политика му се дава на користење без 
надоместок просторија просторија (канцеларија ) и 
тоа : 

 - Една просторија (канцеларија) со 
површина од 20м2 , во објект  управна зграда 
сопственост на општина Зрновци заведена во 
Имотен лист број 2580 на КП бр. 5292/1 КО 
Зрновци 

Член 2  

 Оваа одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владао Ристов 

бр.08-403/1 

17.05.2019 

  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 21.05. 2019 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 
01.01-31.03.2019 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 01.01-31.03.2019 година бр.08-406/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 17.05.2019 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- 406/2 

21.05.2019 

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 17.05.2019 година донесе  

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
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тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2019 
година  

Член 1 

Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
прво                                                                                                                                                    
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2019 
годин 

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 01.01-31.03.2019 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- 31.03.2019 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.08-406/1 

17.05.2019  

  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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката за прифаќање на 
предлогот  

за воспоставување на меѓуопштинска соработка  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  за усвојување на  
Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка , поднесен од Градоначалникот на 
општина Куманово , бр. 08-2751 од 17.04.2019 
година и утврден со Одлука на Советот на општина 
Куманово , бр. 09-2753/3 од 24.04.2019 година 
бр.08-404/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 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- 404/2 

21.05.2019 

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за 
меѓуопштинска соработка (Сл. весник на РМ ,, бр. 
79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ ,, бр. 
05/02) и член 43 став 1 точка 43 од Статутот на 
Општина Зрновци , Советот на Општина Зрновци 
седницата одржана на ден 17.05.2019 година донесе  

О  Д  Л  У  К  А  

за прифаќање на предлогот  

за воспоставување на меѓуопштинска соработка  

Член 1  

  Се прифаќа Предлогот за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка , поднесен од Градоначалникот на 
општина Куманово , бр. 08-2751 од 
17.04.2019 година и утврден со Одлука на 
Советот на општина Куманово , бр. 09-
2753/3 од 24.04.2019 година , за основање на 
заедничко јавно претпријатие со општините 
: :[tip ,Karbinci, Ko~ani , Vinica , 
Berovo, Del~evo, Makedonska Kamenica , 
^e{inovo- Oble{evo , Peh~evo, 
Probi{tip, Kriva Palanka , Rankovci, 
Kratovo, Lipkovo, Staro Nagori~ane, 
Sveti Nikolole i Kumanovo . 
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Член 2  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Зрновци .                                                                                
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседстел 

Vlado Ristov 

бр. 08-404/1 

17.05.2019 

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката за утврдување реонот на 
основните училишта од кои се запишуваат 

учениците во прво одделение во основно училиште 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката за утврдување 
реонот на основните училишта од кои се 
запишуваат учениците во прво одделение во 
основно училиште бр.08-412/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
17.05.2019 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- 412/2 

21.05.2019 

Врз основа на член со член 22 став (1) 
точка 8 и член 36 став (1) точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа ("Службен весник на 
РМ", број 5/02), член 46 став (5) од Законот за 

основно образование ("Службен весник на РМ", 
број 103/08), Одлуката за пренесување на 
основачките права и обврски над постојните 
основни училишта, на општините и на 
општините во градот Скопје и пренесување на 
правото на сопственост на објектите ("Службен 
весник на РМ", број 51/05), член 2 од Одлуката 
за пренесување на постојните подрачни 
училишта во состав на друго основно училиште 
("Службен весник на РМ", број 67/02), точка 2 
од Решението за преземање од Владата на 
Република Македонија на основачките права и 
обврски над постојното основно училиште и на 
правото на сопственост на објектите 0801–355/2  
од 11.08.2005 и член 21 став (1) точка 11 и 43 од 
Статутот на Општина Зрновци  (“Службен 
гласник на Општина Зрновци , бр. 05/05), 

Советот на Општина Зрновци  на 
седницата одржана на 17.05. 2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  РЕОНОТ НА 

ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА ОД КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ 
УЧЕНИЦИТЕ 

ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува реонот на 
основните училишта од кои се запишуваат 
учениците во прво одделение во основно 
училиште, начинот на изведување на 
наставата во основните училишта како и 
надлежниот орган за издавање на согласности. 

Член 2 

Учениците во прво одделение во 
основното училиште се запишуваат во месец 
мај за следната учебна година, и тоа во 
основното училиште во реонот на населеноеот 
место каде што ученикот има  постојано место 
на живеење. 

Член 3 

 Советот на Општина Зрновци , ГО 
УТВРДУВА реонот на основните училишта од кои 
се запишуваат учениците во прво одделение, и 
тоа: 
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Ред. 

бр. 

Назив и седиште 
на основно 
училиште 

Реон на основно 
училиште 

1. ООУ “Синиша 
Стоилов “ – 
Зрновци  

Населените места: 
Зрновци    

2. ПОУ ,, Синиша 
Стоилов  – село 
Мородвис  

Населените места: 
Мородвис и Видовиште   

Основното училиште е должно да ги 
опфати учениците од својот реон. 

Основното училиште може да запише 
ученици од друг реон или од друга општина 
само доколку има слободни места за 
запишување. 

Член 4 

Наставата во основното училиште се 
изведува по одделенија и паралелки. 

Одделението е воспитно-образовна 
целина во која се обработуваат наставните 
програми според наставниот план за една 
учебна година. Учениците од исто 
одделение се распоредуваат по паралелки.  

Бројот на ученици во паралелката е 
од 24 до 34.  

Паралелка може да се формира и со 
помалку од 24 ученици по добиена 
согласност од основачот, Советот на 
Општина Зрновци , по претходно позитивно 
мислење од Министерството за 
образование и наука. 

 Во основното училиште може да се 
формира и комбинирана паралелка, по 
правило, од ученици од прво до трето 
одделение, со ученици од четврто и петто 
одделение или со ученици од шесто до 
деветто одделение, по добиена согласност 
од основачот, Советот на Општина Зрновци 
,  по претходно позитивно мислење од 
Министерството за образование и наука.  

Член 5 

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

Советот на Општината Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-412/1 

17.05.2019 

 

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 21.05. 2019 година донесе: 

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Решението За именување на член 
од Опѓтина Зрновци во заедничката комисија за 

подготовка на предлог – актот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка и предлог – договор за 

остварување на меѓуопштинска соработка  

Член 1 

Го  објавувам Решението   За именување на 
член од Опѓтина Зрновци во заедничката комисија 
за подготовка на предлог – актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за 
остварување на меѓуопштинска соработка меѓу 
општините : :[tip ,Karbinci, Ko~ani , Vinica , 
Berovo, Del~evo, Makedonska Kamenica , 
^e{inovo- Oble{evo , Peh~evo, Probi{tip, 
Kriva Palanka , Rankovci, Kratovo, Lipkovo, 
Staro Nagori~ane, Sveti Nikolole i Kumanovo 
za osnovawe na zaedni~ko javno pretprijatie 
бр.08-405/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 
Општина Зрновци . 
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ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09- 405/2 

21.05.2019 

Врз основа на член 8 од Законот за 
меѓуопштинска соработка (Сл. весник на 
РМ бр. 79/09), Советот на  Општина 
Зрновци на седницата одржана на ден 
17.05.2019 година , донесе  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

За именување на член од Опѓтина Зрновци 
во заедничката комисија за подготовка на предлог – 
актот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка и предлог – договор за остварување на 
меѓуопштинска соработка меѓу општините : :[tip 
,Karbinci, Ko~ani , Vinica , Berovo, Del~evo, 
Makedonska Kamenica , ^e{inovo- Oble{evo , 
Peh~evo, Probi{tip, Kriva Palanka , 
Rankovci, Kratovo, Lipkovo, Staro 
Nagori~ane, Sveti Nikolole i Kumanovo za 
osnovawe na zaedni~ko javno pretprijatie 

1. За член  на  заедничката комисија 
за подготовка на предлог – актот за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка и предлог – договор за 
остварување на меѓуопштинска соработка 
меѓу општините : :[tip ,Karbinci, 
Ko~ani , Vinica , Berovo, Del~evo, 
Makedonska Kamenica , ^e{inovo- 
Oble{evo , Peh~evo, Probi{tip, Kriva 
Palanka , Rankovci, Kratovo, Lipkovo, 
Staro Nagori~ane, Sveti Nikolole i 
Kumanovo za osnovawe na zaedni~ko 
javno pretprijatie од Општина Зрновци  
se imenuvaa: 

-Metodi Nikolov  Op{tina Zrnovci    

  2.Ovaa Re{enie vleguva vo sila 
so denot na donesuvaweto a ke se objavi 
vo slu`ben glasnik na op{tina Zrnovci.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-405/1 

17.05.2019 

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За usvojuvawe 
na Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на 

КЈП ,, Водна Кула ,,  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За usvojuvawe na 
Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на 
КЈП ,, Водна Кула ,, за период од 01.01.2018 – 
31.03.2019 година  бр.08-402/1   донесено на 
Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 
17.05.2019 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- 402/2 

21.05.2019 

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 23.04.2019 
година донес 

О Д Л У К А 

За usvojuvawe na Тромесечени  izve{taj за 
финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула ,,  

за период од 01.01.2018 – 31.03.2019 година 

Член 1 

Советот на Општина Зрновци  го усвои 
тромесечниот извештај за финансиското работење 
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на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци за период од 
01.01.2018 – 31.03.2019 година  

Член 3 

тромесечниот извештај за финансиското 
работење на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци за период 
од 01.01.2018 – 31.03.2019 година e sostaven del na 
ovaa Odluka  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р.  

бр. 08-402/1 

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За спонзорство 

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За спонзорство   
бр.08-389/2   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 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- 389/3 

21.05.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 43    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05 a vo vrska so 
podnesenoto barawe br. 08-389/1 od 15.05.2019 
godina  od strana na Гоце Змејковски татко на 
малолетниот Лука Змејковски  od Виница   Советот  

na op{tina Zrnovci na den  17.05.2019 godina 
donese 

O  D  L  U  K  A 

За спонорство  

^len  1 

 Za учество на на Балканското првенство во 
карате кое ќе се оддржи во Бања Лука – Босна и 
Херцеговина во период од 30.05.-02.06.2019 година 
Советот на општина Зрновци на малолетниот Лука 
Змејковски одобрува да се исплати спонзорство во 
висина од 3.000,00 денари   

^len 2                           

 Sredstvata predvideni vo ~len 1 od ovaa 
Odluka  da se uplatat na трансакциска  smetka 
200002550269381 – Стопанска банка  

^len 3 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ке се објави во Службен 
гласник на општина Зрновци                                                     

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр.08-389/1 

17.05.2019      

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За учество во мини 
проекти 

Член 1 

Ја  објавувам  Одлуката  За учество во мини проекти  
бр.08-407/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 17.05.2019 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- 407/2 

21.05.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 43    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05 a vo vrska so 
информацијата од Советодавното тело  при Советот 
на ОпШтина Зрновци  br. 08-367/1 od 10.05.2019 
godina      Советот  na op{tina Zrnovci na den  
17.05.2019 godina donese: 

O  D  L  U  K  A 

За учество во мини проекти  

^len  1 

 Советот на Општина Зрновци  одлучи да за 
учество во изработка на мини проекти подржана од 
Фондацијата за развој на локалната заедница  , 
општина Зрновци за изработка на мини проекти по 
ке даде сопствено  учествуво до 15.000,00 . 

^len 2                           

  Odlukata vleguva vo sila so denot 
na donesuvaweto а ке се објави во Службен 
гласник на општина Зрновц 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр.08-407/1 

17.05.2019 

                                 

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката за давање на 
финансиска подршка за одбележување  

на 14-ти јуни дрн на крводарителството  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  за давање на 
финансиска подршка за одбележување  на 14-ти 
јуни дрн на крводарителството  бр.08-408/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 17.05.2019 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- 408/2 

21.05.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 43    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05 a vo vrska со 
поднесеното барање  br. 08-400/1 od 17.05.2019 
godina      од страна на црвен крст на Република 
Македонија општинска организација – Кочани , 
Советот  na op{tina Zrnovci na den  17.05.2019 
godina donese 

O  D  L  U  K  A 

за давање на финансиска подршка за 
одбележување  

на 14-ти јуни дрн на крводарителството   

^len  1 

 Советот на Општина Зрновци  за 
одбележување на 14-ти јуни ден на 
крводарителството одбрува финансиска подршка 
подршка во износ од 1.500,00 денари   
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^len 2                           

  Odlukata vleguva vo sila so denot 
na donesuvaweto а ке се објави во Службен 
гласник на општина Зрновци                                                                          

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-408/1 

17.05.2019                                      

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 21.05. 2019 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Заклучок  

Член 1 

Го   објавувам Заклучокот  бр.08-409/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 17.05.2019 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- 409/2 

21.05.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 43    od 
Statutot na Op{tina Zrnmovci Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05, Советот  na op{tina 
Zrnovci na den  17.05.2019 godina donese: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

^len  1 

 Со овој Заклучок Советот на Општина 
Зрновци бара писмено да се извести Регионалниот 
инспектор по земјоделие во Кочани , сточарите од 
Зрновци да не го  пасат добитокот по полето 

 Да се повикаат сточарите од Зрновци  и да 
им се укаже дека стоката да не ја пасат пополето , 
бидејки се прави штета .    

^len 2                           

  Заклучокот  vleguva vo sila so 
denot na donesuvaweto а ке се објави во 
Службен гласник на општина Зрновци                                      

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08-409/1 

17.05.2019 
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  Советот на Општината Зрновци  

Претседател 

Владо Ристов  

бр. 08-412/1 

17.05.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.22 

 1 . ПРЕДЛОГза воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Зрновци  и Општина 
Кочани 

2. Одлуката за  давање на користење без надоместок просторија (канцеларија ) во објектот сопственост на 
Општина Зрновци на Министерството за труд и социјална политика  3. Одлуката  За usvojuvawe na Godi{niot 
izve{taj za raboteweto na centarot za razvoj na Isto~en planski region za 2018 godina so finansiski 
izve{ta 

3. Одлуката  За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие  

4. Одлуката  за усвојување на  Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка , поднесен од 
Градоначалникот на општина Куманово , бр. 08-2751 од 17.04.2019 година и утврден со Одлука на Советот на 
општина Куманово , бр. 09-2753/3 од 24.04.2019 година 6. Одлуката  За спонорство за peчatewe na kniga 

5. Одлуката за утврдување реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво 
одделение во основно училиште  

6. Решението   За именување на член од Опѓтина Зрновци во заедничката комисија за подготовка на 
предлог – актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на 
меѓуопштинска соработка 

7. Одлуката  За usvojuvawe na Тромесечени  izve{taj за финасико раотење на КЈП ,, Водна Кула ,, за 
период од 01.01.2018 – 31.03.2019 година 

8. Одлуката  За спонзорство    

9. Одлуката  За учество во мини проекти  

10. Одлуката  за давање на финансиска подршка за одбележување  на 14-ти јуни дрн на 
крводарителството   

11. Заклучок за писмено да се извести Регионалниот инспектор по земјоделие во Кочани , сточарите од 
Зрновци да не го  пасат добитокот по полето 

 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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