
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
ГОДИНА XXII            Бр. 26      Зрновци27.08.2019 год.                           излегува по потреба 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 

Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2005 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci на ден 21.08.2019 година 
donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na  Odlukata   Za formirawe 
komisija koja }e izvr{i uvid na lice mesto za 
nepravilno koristewe na vodata za pieewe vo 

Morodvis i Zrnovci  

I. 

Ja   objavuvam Odlukata za  formirawe 
komisija koja }e izvr{i uvid na lice mesto za 
nepravilno koristewe na vodata za pieewe vo 
Morodvis i Zrnovci  br. 08- 553/1    donesen na 
sednicata odr`ana na den 14.08.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto. 

Op{tina Zrnovci 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov , s.r 

Br.09-553/2 

21.08.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 31  od 
Statutot na op{tina Zrnovci (Sl.glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05) Sovetot  na Op{tina 
Zrnovci na vonrednata sednica odr` den  
14.08.2019 godina donese  

O  D  L  U  K  A  

Za formirawe komisija koja }e izvr{i uvid na 
lice mesto za nepravilno koristewe na vodata 

za pieewe vo Morodvis i Zrnovci  

^len 1  

 So ova Odluka Sovetot na op{tina 
Zrnovci odlu~i da se formira Komisija koja }e 
izvr{i uvid na teren vo selo Morodvis i 
Zrnovci  za nepravilno koristewe na voda za 
piewe , odnosno da se vide koj ja koristi vodata 
za piewe za navodnuvawe .  

^len 2  

Vo sostav na Komisijata od ~len 1 na 
ovaa Odluka  se imenuvaat po 3(trojca ) ~lenovi 
od Sovetot , 1(eden ) ~len od KJP ,, Vodna Kula 
,, i 1(eden) ~len od Mesnata Zaednica na s. 
Morodvis i Zrnovci . 

^len 3  

Odlukata   vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben glasnik 
na op{tina Zrnovci. 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

                    Br.09-553/2 

14.08.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2005 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci на ден 21.08.2019 година 
donese: 

 

ZAKLU^OK 
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Za  objavuvawe na  Odlukata   za pokrenuvawe  
na postapka protiv site korisnici {to imaat 

divi priklu~oci na vodovodnata mre`a vo 
Morodvis i Zrnovci 

I. 

Ja   objavuvam Odlukata za pokrenuvawe  
na postapka protiv site korisnici {to imaat 
divi priklu~oci na vodovodnata mre`a vo 
Morodvis i Zrnovci br. 08- 554/1    donesen na 
sednicata odr`ana na den 14.08.201 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto. 

Op{tina Zrnovci 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov , s.r 

Br.09-554/2 

21.08.2019 

Vrz osnova na ~l. 21 st.1 t. 31  od 
Statutot na op{tina Zrnovci (Sl.glasnik na 
op{tina Zrnovci br. 5/05) Sovetot  na Op{tina 
Zrnovci na vonrednata sednica odr` den  
14.08.2019 godina donese  

O  D  L  U  K  A  

Odluka za pokrenuvawe  na postapka protiv 
site korisnici {to imaat divi priklu~oci na 

vodovodnata mre`a vo Morodvis i Zrnovci 

^len 1  

 So ova Odluka Sovetot na op{tina 
Zrnovci odlu~i , da protiv sekoj koj {to ima 
div priklu~ok na Vodovodnata mre`a vo 
Morodvis i Zrnovci da se pokrene postapka .  

 Postapkata protiv sekoj koj {to ima div 
priklu~ok na vodovodnata mre`a vo Morodvis i 
Zrnovci da ja pokrene KJP ,, Vodna Kula ,, 
Zrnovci . 

^len 2  

 

Odlukata   vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben glasnik 
na op{tina Zrnovci. 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

Br.09-554/1 

14.08.2019 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ 
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина 
Зрновци донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за давање согласност на 
ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци за формирање 

паралелки со помалку од 24 ученика  

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање 
паралелки со помалку од 24 ученика бр. 08-571/1  
донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019 
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- 571/2 

27.08.2019 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно 
образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019) 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 23.08.2019 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  
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За давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, 
Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24 

ученика и во учебната 2019/2020 година  

Член 1  

На ОУ ,,Синиша Стоилов ,, од Зрновци СЕ 
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со 
помалку од 24 ученика во учебната 2019/2020 
година 

Член 2  

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

Член 3  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на 
општина Зрновци 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-571/1 

23.08.2019 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ 
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина 
Зрновци донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за давање согласност на 
ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање на 
една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 

Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис  

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање 
на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 
Синиша Стоилов ,, во с. Мородви  бр. 08-572/1  
донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019 
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- 572/2 

27.08.2019 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно 
образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019) 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 23.08.2019 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, 
Зрновци за формирање на една комбинирана 

паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша Стоилов ,, во 
с. Мородвис во учебната 2019/2020 година  

Член 1  

На ОУ ,,Синиша Стоилов ,, од Зрновци СЕ 
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на една 
комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша 
Стоилов ,, во с. Мородвис во учебната 2019/2020 
година 

Член 2  

Согласноста се дава на 16 паралелки да 
бидат исти како и во изминатите учебни години и 
една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ ,, 
Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис 

Член 3  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на 
општина Зрновци 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
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Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-572/1 

23.08.2019 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ 
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина 
Зрновци донесе  

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за давање согласност на  
Јавната општинска установа за деца- детска 

градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци за формирање 
на воспитни групи со поголем број на деца во група 

од бројот утврден со закон 

I  

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност 
на на Јавната општинска установа за деца- детска 
градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци за формирање 
на воспитни групи со поголем број на деца во група 
од бројот утврден со закон  бр. 08-573/1  донесена 
на седницата одржана на ден 23.08.2019 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- 573/2 

27.08.2019 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за 
заштита на децата (Сл. весник на РМ бр. 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, и 150/15 и член 
21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник 
на општина Зрновци бр. 05/05 а во врска со 
поднесеното барање бр. 03-150/1 од 19.08.2019 
година од страна Јавната општинска установа за 
деца – детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци 
Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 23.08.2019 година донесе :  

О  Д  Л  У  К  А  

За давање согласност на Јавната општинска 
установа за деца- детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 

Зрновци за формирање на воспитни групи со 
поголем број на деца во група од бројот утврден со 

закон  

Член 1  

На Јавната општинска установа за деца - 
детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина 
Зрновци СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на 
воспитни групи со поголем број на деца во група од 
бројот утврден со закон 

Согласноста се дава поради зголемениот 
интерес за сместување на деца во ЈОУДГ ,, 
Бисерчиња,, с. Зрновци . 

Член 2  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на 
општина Зрновци 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р. 

Бр. 08-573/1 

23.08.2019 

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 увојување на 
извештајот за работењето на КЈП ,, Водна Кула,, 
Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019  

година   

I  

Ја ојавувам Одлуката за увојување на извештајот за 
работењето на КЈП ,, Водна Кула,, Зрновци во 
период од 01.01.2019 до 30.06.2019година  бр. 08-
574/1  донесена на седницата одржана на ден 
23.08.2019 година  
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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- 574/2 

27.08.2019 

Врз основа на член 21.т.33 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 23.08.2019 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За увојување на извештајот за работењето на КЈП ,, 
Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 

30.06.2019година   

Член 1  

Се усвојува извештајот за работењето на КЈП 
,, Водна Кула ,,  Зрновци во период од 01.01.2019 до 
30.06.2019година  

Составен дел на ова Одлука е Извештајот за 
работењето на КЈП ,, Водна Кула ,,  Зрновци во 
период од 01.01.2019 до 30.06.2019година  

Член 2  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на 
општина Зрновци 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р 

Бр. 08-574/1 

23.08.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.26 

 

 1 . Odluka za formirawe komisija koja }e izvr{i uvid na lice mesto za nepravilno koristewe na 
vodata za pieewe vo Morodvis i Zrnovci  

2.Odluka za pokrenuvawe  na postapka protiv site korisnici {to imaat divi priklu~oci na 
vodovodnata mre`a vo Morodvis i Zrnovci 

3. Odluka za давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање паралелки со помалку 
од 24 ученика и во учебната 2019/2020 година  

4. Odluka za давање согласност на ОУ ,, Синиша стоилов ,, Зрновци за формирање на една комбинирана 
паралелка II-III одд. во ПОУ ,, Синиша Стоилов ,, во с. Мородвис во учебната 2019/2020 година  

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

6. Odluka za увојување на извештајот за работењето на КЈП ,, Водна Кула,, Зрновци во период од 
01.01.2019 до 30.06.2019година   

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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