
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
ГОДИНА XXII            Бр. 30  Зрновци 13.12.2019 год.                           излегува по потреба 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 

Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ 
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина 
Зрновци донесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

За  објавување на Одлуката за давање на подршка и 
согласност на проектот Изработка на техничка 

документација за изградба на колектор со 
пречистителна станица за отпадни води за населено 
место Зрновци со кој Општина Зрновци ке аплицира 

на повикот од УНДП (фонд за техничка 
документација ) 

I  

Ја ојавувам Одлука за   давање    подршка и 
согласност на проектот Изработка на техничка 
документација за изградба на колектор со 
пречистителна станица за отпадни води за населено 
место Зрновци со кој Општина Зрновци ке аплицира 
на повикот од УНДП (фонд за техничка 
документација ) број 08-746 од 28.11.2019 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- 746/2 

29.11.2019 

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 28.11.2019 година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За давање на подршка и согласност на проектот 
Изработка на техничка документација за изградба 
на колектор со пречистителна станица за отпадни 
води за населено место Зрновци со кој Општина 

Зрновци ке аплицира на повикот од УНДП (фонд за 
техничка документација )  

Член 1  

Со ова Одлука се   дава  подршка и 
согласност на проектот Изработка на техничка 
документација за изградба на колектор со 
пречистителна станица за отпадни води за населено 
место Зрновци со кој Општина Зрновци ке аплицира 
на повикот од УНДП (фонд за техничка 
документација )  

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. 08-747/1 

28.11.2019 

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

З  А  К  Л  У  Ч  О  К  

За  објавување на Одлуката за давање 
подршка и согласност на проектот : Канали за 
наводнување и одводнување и каскади на Зрновска 
река  со кој Општина Зрновци ке аплицира на 
повикот од Бирото за регионален развој преку 
Центарот за развој на источен плански регион Штип 

I  

Ја ојавувам Одлука за   давање    подршка и 
согласност на проектот : Канали за наводнување и 
одводнување и каскади на Зрновска река  со кој 
Општина Зрновци ке аплицира на повикот од 
Бирото за регионален развој преку Центарот за 
развој на источен плански регион Штип  број 08-746 
од 28.11.2019 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- 746/2 

29.11.2019 

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 28.11.2019 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За давање на подршка и согласност на проектот : 
Канали за наводнување и одводнување и каскади 

на Зрновска река  со кој Општина Зрновци ке 
аплицира на повикот од Бирото за регионален 

развој преку Центарот за развој на источен плански 
регион Штип  

Член 1  

Со ова Одлука се   дава  подршка и 
согласност на проектот : Канали за наводнување и 
одводнување и каскади на Зрновска река  со кој 
Општина Зрновци ке аплицира на повикот од 
Бирото за регионален развој преку Центарот за 
развој на источен плански регион Штип 

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. 08-746/1 

28.11.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

За објавување на Одлуката за  давање согласност  на 
годишниот план за вработување  за 2020 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за  давање согласност  на 
годишниот план за вработување  за 2020 br. 08-
785/1  donesen na sednicata odr`ana na den 
11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-785/2 

13.12.2019 
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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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За давање согласност  на годишниот план за 
вработување  за 2020  

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци 
дава согласност на Годишниот план за вработување  
за 2020 година  

Одлуката е составен дел  на Годишниот 
план за вработување  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- 785/1 

11.12.2019 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 
2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  Za rabota na 
Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020godina br. 

08-786/1  donesen na sednicata odr`ana na den 
11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-786/2 

13.12.2019 

P    R   O   G    R    A    M    A 

Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

1.Osvrt za rabota na  Sovetot na op{tina Zrnovci vo 
2019 godina  

Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri Sovetot na 
op{tina Ztnovci 

Rok na razgleduvawe :  Februari   

2. Izve{taj od gradona~alnikot na op{tina Zrnovci za 
raboteweto na lokalnata samouprava vo 2019godina .  

 Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci  

Rok na razgleduvawe :  Februari 

3.Izve{taj za raboteweto na  Mesnite zaednici na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci i problemite so koi se 
soo~uvaat pri raboteweto.  

 Izgotvuva~i : Pretsedatelite na Mesnite 
Zaednici od Vidovi{te, Morodvis i Vidovi{te. 

 Rok na razgleduvawe : Februari   

4. Informacija za opfatot na brojot na u~enicite vo 
u~ebnata 2019/20 godina i problemite vo vrska so 
nastavata vo vtoroto polugodie . 

            Izgotvuva~: Direktorot na OOU ,, Sini{a Stoilov 
,, Zrnovci  

            Rok na razgleduvawe  - Februari  
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5. Izve{taj za realizacija na Programata na KJP "Vodna 
Kula " Zrnovci za 2019 godina . 

            Izgotvuva~ : Direktorot  na KJP " Vodna Kula" 
Zrnovci. 

            Rok na razgleduvawe :  - Februar 

6. Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na  
Јавната општинска установа за деца - детска 
градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина 
Зрновци 

Izgotvuva~ : Direktorot  na Јавната општинска 
установа за деца - детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 
Зрновци. 

            Rok na razgleduvawe :  - Februar 

7. Izve{taj za realizacija na Programa za ureduvawe na 
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 
2019 godina. 

             Izgotvuva~: Stru~na Slu`ba pri   op{tina 
Zrnovci 

             Rok na razgleduvawe : Fevruar 

8. Informacija za sostojbata so patnata i uli~nata mre`a 
na podra~jeto na op{tina Zrnovci i aktivnostite koi 
treba da se prezemet. 

            Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri  op{tina Zrnovci 

            Rok na razgleduvawe : Mart 

9. Zavr{na smetka na Buxetot na op{tina Zrnovci za 
2018 godina  

            Izgotvuva~ : Slu`ba za finansii i Buxet pri 
op{tina Zrnovci 

            Rok na razgleduvawe : Mart 

10. Informacija za raboteweto na VP ,, BREGALNICA  
,, Ko~ani   i aktivnosti koi se prezemaat za realizacija 
na planot za navodnuvawe . 

 Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP,, Bregalnica 
,, Ko~ani  

 Rok na razgleduvawe : Mart- April  

11. Informacija za realizacija na planot so koj se 
predviduva proletnata seidba i razgleduvawe na 
problemite so koi se soo~uvaat zemjodelcite. 

  Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina 
Zrnovci. 

 Rok na razgleduvawe : April  

12. Informacija za dodeleno grade`no zemji{te za 
individualna izgradba i davawe na grade`no zemji{te na 
vremeno i trajno koristewe vo periodot Januari - Juni 

           Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci 

           Rok na razgleduvawe Maj -Juni 

13.Informacija za realizacija na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te vo op{tina Zrnovci vo 
periodot Januari - Juni 2020 

           Izgotvuva~: Stru~na slu`ba pri op{tina Zrnovci 

           Rok na razgleduvawe : Maj - Juni  

14. Informacija za realizacija na programata za izgradba 
i odr`uvawe na  na lokalni pati{ta i ulici na podra~jeto 
na op{tina Zrnovci. 

           Izgotvuva~: Stru~na slu`ba  pri  op{tina Zrnovci 

           Rok na razgleduvawe : Maj - Juni  

15. Izve{taj za funkcioniraweto na sistemot za  " 
Vodosnabduvawe na op{tina    Zrnovci so naselenite 
mesta Zrnovci,Morodvis i Vidovi{te" so voda za piewe 
i aktivnosti koi se prezemaat za negova realizacija.  

Izgotvuva~: Sru~na slu`ba pri Sovetot na 
op{tina Zrnovci. 

Rok na razgleduvawe: Juli 

16. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite zaednici 
vo op{tina Zrnovci vo vrska so donesuvaweto na planot 
za navodnuvawe . 

Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi pri VP ,, 
BREGALNICA  ,, Ko~ani   "  Rok na 
razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri  

17. Informacija za opfatot na brojot na u~enicite vo 
u~ebnata 2020/21 godina i problemite vo vrska so 
nastavata. 

            Izgotvuva~:Stru~na slu`ba 

            Rok na razgleduvawe: Septemvri - Oktomvri  

18.Informacija za opfatot na brojot na decata vo   
Јавната општинска установа за деца - детска 
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градинка ,, Бисерчиња ,, с. Зрновци општина 
Зрновци. 

Izgotvuva~: Direktorot  na Јавната општинска 
установа за деца - детска градинка ,, Бисерчиња ,, с. 
Зрновци 

            Rok na razgleduvawe: Septemvri - Oktomvri  

19. Razgleduvawe na zaklu~ocite od Mesnite zaednici 
vo op{tina Zrnovci vo vrska so donesuvaweto na planot 
za navodnuvawe 

 Izgotvuva~: MZ Zrnovci MZ Vidovi{te i MZ 
Morodvis  

 Rok na razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri 

20. Razgleduvawe na  godi{niot plan za navodnuvawe 
zafateno so LKM od HMS " Bregalnica" Ko~ani  

           Izgotvuva~: Stru~ni slu`bi priAD 
VODOSTOPANSTVO NA RM  Podru`nica Ko~ani  ,, 
Ko~ani    

           Rok na razgleduvawe : Septemvri- Oktomvri 

21. Sve~ena sednica za odbele`uvawe na praznikot "8-
mi " noemvri , Praznik na op{tina Zrnovci . 

 Rok na odr`uvawe :  Oktomvri- Noemvri  

22. Programa za izgradba i odr`uvawe na lokalnata 
patna i uli~na mre`a na podra~jeto na op{tina Zrnovci 
za 2021 god. 

         Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot na op{tina 
Zrnovci 

         Rok na razgleduvawe : Noemvri 

 

23. Programa za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci 
za 2021  godina  

       Izgotvuva~ : Stru~na slu`ba pri Sovetot na op{tina 
Zrnovci. 

       Rok na razgleduvawe : Noemvri 

24. Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2021  godina. 

             Izgotvuva~: Stru~na Slu`ba pri sovetot na 
op{tina Zrnovci 

             Rok na razgleduvawe : Dekemvri 

25. Predlog - Buxetot na na op{tina Zrnovci za 2021  
godina  

  Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo op{tina Zrnovci      

   Rok na razgleduvawe : Dekemvri 

26. Predlog -Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na 
op{tina Zrnovci za 2021  god.  

       Izgotvuva~:Stru~na slu`ba vo op{tina Zrnovci  

       Rok na razgleduvawe : Dekemvri 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov   

Br.09-786/1 

11.12.2018 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за усвојување na 
Програмата  

Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 
2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата зa rabota na Sovetot na op{tina 
Zrnovci za 2020godina br. 08-787/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  
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OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-787/2 

13.12.2019 

 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата  

Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 
2020 godina 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  
ја усвојува  na Програмата Za rabota na Sovetot 
na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

Одлуката е составен дел  на Програмата Za 
rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020 
godina 

 

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- 787/1 

11.12.2019 

                    Vrz osnova na ~len 50 stav 1 
to~ka 3 od Zakont za lokalna samouprava (Sl. 
vesnik na RM br. 5/2002 godina ) 
Gradona~alnikot na op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

Za  izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i 
za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 

2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  Za  izgradba 
,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na 
op{tinskite pati{ta i ulici  za 2020 godina  
br. 08- 790 /1  donesen na sednicata odr`ana na 
den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-790/2 

13.12.2019 

                

Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.12 od Statutot na op{tina 
Zrnovci (Sl. glasnik na op{tina Zrnovci 05/05) Sovetot 
na op{tina Zrnovci na sednicata odr`ana na den 11.12.  
2019 godina donese : 

P   R   O   G    R    A    M    A 

Za  izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i 
za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 

2020 godina 

VOVED 

Ovaa programa vo kontinuitet prestavuva 
prodol`uvawe so aktivnostite vo pogled na izgradba 
,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na op{tinskite   
pati{ta  i ulici   na podra~jeto na op{tina Zrnovci koi 
aktivnosti ostanaa neralizirani predvideni so programata 
za 2019 godina. 

AKTIVNOSTI 

Vo 2020  godina so ovaa programa se 
predviduvaat  slednite aktivnost: 
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1. Prodol`uvawe na aktivnostite koi bea 
predvideni so programata za 2019 godina od koi del se 
realizirani  a pogolem del  koi ostanaa nerealizirani, }e 
bidat opfateni vo ovaa programa za realizacija vo 2020 
godina  kako i prevzemawe na novi aktivnosti . 

2. Probivawe,  tamponirawe i izgrdba  na 
likalen pat Orizni gumna - Drumot vo dol`ina od 2 km.  

3. Probivawe,  tamponirawe i izgrdba  na del od  
likaleniot  pat  Fudbalsko igrali{te vo Zrnovci-  m.v 
Maleole  vo dol`ina od 2,3 km. 

4. Probivawe , tamponirawe i izgradba na 
lokalen pat  

4. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec "Diva Topola- Vidovi{te  vo dol`ina od 11km  

5. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec Zrnovci -Vodna kula  - Brana  vo dol`ina od 7 
km 

6. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina od 6 km  

7. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s. 
Vidovi{te . 

8. Probivawe ,tamponirawe i asfaltirawe na  
ulici  3,5 km  

TEKOVNI AKTIVNOSTI 

- Odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici (~istewe 
na odroni i nasipi) 

- Krpewe na udarni dupki na asfaltiranite ulici i 
pati{ta 

-Nabavka i postavuvawe na soobra}ajni znaci 

-Zimsko odr`uvawe  

-Re{avawe na tekovni problem 

FINANSOV DEL 

Prihodi : 

- Investicii od Agencijata za dr`avni pati{ta na 
Republika Makedonija------------------------------                   
2.600.000,00  den. 

- Investicii od Agencija za finansiska poddr{ka 
vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj  na Republika 
Makedonija 8.800.000,00 den. 

- Ministerstvo za lokalna samouprava Biro za 
regionalen razvoj ---------------------------------------------
------------ 7..200.000,00 denari  

-Lokalni izvori ------------- ----     320.000,00 
den. 

                              
_____________________________________________
__         

                          VKUPNO:  18.920.000,00 den. 

RASHODI 

1. Prodol`uvawe na aktivnostite koi bea 
predvideni so programata za 2019 godina od koi del se 
realizirani  a pogolem del  koi ostanaa nerealizirani, }e 
bidat opfateni vo ovaa programa za realizacija vo 2020  
godina  kako i prevzemawe na novi aktivnosti . 

2. Probivawe , tamponirawe i izgradba   na 
likalen pat Orizni gumna  - Drumot 2  km s. Vidovi{te 
Op{tina Zrnovci   

3. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec "Diva Topola- Vidovi{te  vo dol`ina od 11km 
Op{tina Zrnovci   

4. Probivawe,  tamponirawe i izgrdba  na del od  
likaleniot  pat  Fudbalsko igrali{te vo Zrnovci -  m.v 
Maleole  vo dol`ina od 2,3 km. 

5. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec Zrnovci -Vodna kula  - Brana  vo dol`ina od 7 
km 

6. Probivawe i tamponirawe na lokalen paten 
pravec Zrnovci - Priba~evo vo dol`ina od 6 km 

8. Probivawe ,tamponirawe i asfaltirawe na  
ulici  3,8 km  

9. Izgradba na 1 Mosta na Rekata vo s. 
Vidovi{te . 

REKAPITULAR 

- Lokalni pati{ta ..........................................  
16.110.000,00 den. 
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- Ulici ---------------------------------------------    
1.700.000,00 den. 

- Mostovi (1 broja ) ____________________  
510.000,00 den.  

 -Tekovno odr`uvawe --------------------------    
600.000,00 den 

                                         VKUPNO:              
18.920.000,00 den.                                                  

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedava~ 

Vlado Ristov  

Br.09-790/2 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за усвојување na Za  
izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i 

za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 
2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата зa Za  izgradba ,rekonstrukcija, 
odr`uvawe i za{titan na op{tinskite pati{ta 
i ulici  za 2020 godina br. 08-791/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-791/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата Za  izgradba 
,rekonstrukcija, odr`uvawe 

i za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 
2020 godina 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  
ја усвојува  na Програмата Za  izgradba 
,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na 
op{tinskite pati{ta i ulici  za 2020 godina  

Одлуката е составен дел  на Програмата Za  
izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i 
za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 
2020 godina  

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- 791/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

Za ureduvawe na grade`no zemji{te na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020g 

I. 
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Ја     objavuvam  Програмата  ureduvawe na 
grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci za 2020g. br. 08- 788/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-788/2 

13.12.2019 

 

Vrz osnova na ~l. 46 st.1 od Zakonot za 
grade`no zemji{te ( Sl. vesnik na R. M. br. 
82/08) , 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 11.12.2019 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 2020g. 

 
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 2019 god. gi predviduva slednite 
aktivnosti: 

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

2. Obem na ureduvawe 
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 
2020 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 2020 godina na koi }e se gradat individualni 
stanbeni zgradi P+1 i P+2  

   KP 5728/17 GP 1.11 P=355.22m2 ; KP 
5728/16  GP 1.15 P=436m2 ; KP 5728/14 GP 1.17 
P=221.07m2; 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. 

 

B) Zona za malo stopanstvo 

       KP br. 5584/2 GP 1.08; i  KP 
br.5584/3  KP  br. 5588/2 GP 1.07  . 

 

Navedenite aktivnosti bea predvideni i vo 
programata za ureduvawe na grade`no zemji{te 
od 2019  godina  me|utoa istite ne se 
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realizirani pa od tie pri~ini  se predviduvaat 
kako sostaven del na Programata za 2020 god.  

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. 

Predmet na dodeluvawe }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 na ureduvawe 
Izgradba na infrastrukturata: 

- Probivawe na ulici  

- Izgradba na vodovodna mre`a 

- Izgradba na elektri~na mre`a i 
trafostanica 

- Izgradba na kanalizaciona mre`a 

3. Visina na nadomestokot za ureduvawe na 
grade`no zemji{te 

- Imotno - pravni raboti 

- Probivawe na ulici 

- Izgradba na vodovodna mre`a 

- Izgradba na kanalizaciona mre`a 

- Izgradba na elektri~na mre`a i 
trafostanica 

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. 
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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. 

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 koe }e bide 
predmet na dodeluvawe so neposredna spogodba 
}e bide 300,00 mkd/m2  Ovii ceni se dobieni    od 
Ministerstvoto za transport i vrski od 
predhodnata godina  

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  }e bide 1 eur 
/m2. 

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. 

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 
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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. 

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

a) Stambeni objekti 

- Stambeni prostorii                   100% 

- Stambeni prostorii(podrumi),i potpokriven 
prostor  so visina do 2.5m 20%,  

- Lo|ija, balkoni  zatvoreni od  tri strani                             
40% 

- Lo|ija, balkoni  zatvoreni od  dve strani                             
30% 

- Pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, 
kotlara, trafostanica vo objektot, vizba 30% 

- Gara`a                                              10% 

- Skali{en prostor,zaedni~ka komununikacija                   
30% 

b) Delovni prostorii i individualni du}ani 

- Prostorii                                         100% 

- Magacini, prostorii vo vizba       50% 

- Gara`a                                                  10% 

- Pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, 
kotlara        30% 

- Skali{en prostor, zaedni~ka komunikacija              
30% 

-Logija zatvorena od tri strani                                       
50%,zatvorena od dve strani 30% 

-Balkoni i terasi                                                                
40% 

-Otvoren nadkrien prostor                                              
30% 

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. 

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. 
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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 . 

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 

- 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  

Br.09-788/2 
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11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Одлуката  за усвојување 
na Програмата  зa ureduvawe na grade`no 
zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 
2020g. 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата  зa ureduvawe na grade`no zemji{te 
na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020g br. 
08-789/1  donesen na sednicata odr`ana na den 
11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-789/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата зa  ureduvawe na 
grade`no zemji{te  

na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020g. 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  
ја усвојува Програмата  зa ureduvawe na grade`no 
zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 
2020g. 

Одлуката е составен дел  на Програмата  зa 
ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto 
na op{tina Zrnovci za 2020g. 

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- 789/1 

11.12.2019 

                    Vrz osnova na ~len 50 stav 1 
to~ka 3 od Zakont za lokalna samouprava (Sl. 
vesnik na RM br. 5/2002 godina ) 
Gradona~alnikot na op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата зa izgradba i 
odr`uvawe 

na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci za 2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  зa izgradba i 
odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na 
op{tina Zrnovci za 2020 godina br. 08-792/1  
donesen na sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-792/2 

13.12.2019 

Vrz osnova na ~len 21 st.1 t.12 od 
Statutot na op{tina Zrnovci (Sl. glasnik na 
op{tina Zrnovci 05/05) Sovetot na op{tina 
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Zrnovci na sednicata odr~ana na 11.12.2019 
godina donese : 

P    R   O   G    R    A    M    A 

Za izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na 
podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

VOVED 

Ovaa programa e od skromen karakter 
kratka , koncizna no mislime deka }e bide dosta 
efikasna koja so tekot na vremeto }e se 
nadgraduva i usovr{uva. 

CELI NA PROGRAMATA 

Poradi specivi~nosta na programata , ovaa 
programa e sostavena od dva dela : 

- Izgradba na javna rasfeta  
- Odr`uvaweto na javnata rasfeta  

AKTIVNOSTI 

So ovaa Programa vo 2020 godina se 
predviduva izgradba na javnata rasfeta na 
slednite lokaliteti: 

- Izgradba na javnata rasfeta na vlezot na 
Zrnvci od kaj Vinica  

- Izgradba na javnata rasfeta na  vlezot na  
Zrnovci od kaj   Morodvis  

- Izgradba na javnata rasfeta na vlezot i 
izlezot na Morodvis  

- Izgradba na javna rasfeta na  izlezot na 
Vidovi{te prema Teranci 

 

Odr`uvaweto na javnata rasfeta }e go vr{i 
op{tina Zrnovci  preku izbor na pravno lice 
ili firma koja }e go vr{i odr`uvaweto.  

Nabavkata na materijali za javnata rasfeta  
}e go vr{i Op{tina Zrnovci preku izbor na 
pravno lice ili firma koja }e vr{i nabavka na 
materijali za odr`uvawe na javnata rasfeta. 

Vo ovaa Programa ne se predvideni 
poodelno cenite na ~inewe za izgradba na 
navedenite linii za javna rasveta poodelno za 
sekoj lokalitet.Cenite naknadno }e se utvrdat   
otkako }e se izgotvi predmer - presmetki za 
sekoja lokacija ,odnosno linija ili lokalitet 
poodelno. 

Isto taka vo Programata ne se predvideni 
cenite na oddr`uvawe na javnata rasfeta nitu 
pak cenite na nabavkata na materijalite za 
javna rasfeta .  

Cenite naknadno  }e se utvrdat   otkako }e 
se sprovede javna nabavka za izgradba i 
odr`uvawe na javnata rasfeta  i izgotvi 
predmer - presmetka za odr`uvawe na javnata 
rasfeta i nabavkata na materijali za javna 
rasfeta.  

Za realizacija na navedenite aktivnosti 
planirame sredstva od : 

Sopstveni izvori, sredstva od stranski 
donacii  i drugi.                                                     

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov  

Br.09-792/2 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за усвојување на 
Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata 
rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 

2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата зa Za  Програмата за izgradba i 

odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na 
op{tina Zrnovci za 2020 godina 

br. 08-793/1  donesen na sednicata odr`ana na 
den 11.12.2019 

II. 
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  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-793/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата за izgradba i odr`uvawe 
na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 

2020 godina 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  ја 
усвојува  na Програмата за izgradba i odr`uvawe na 
javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 

2020 godina 

Одлуката е составен дел  на Програмата за 
izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto 
na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

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- 793/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

Za kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci 
za 2020 g. 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  Za  kulturni 
manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2020 g.br. 
08- 794/1  donesen na sednicata odr`ana na den 
11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-794/2 

13.12.2019 

Vrz osnova na ~len 36 st. 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/02) Sovetot na Op{tina Zrnovci na 
sednicata odr`ana  na den 11.12.2020 godina   
donese :  

PROGRAMA  

Za kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci 
za 2020 g. 

 Imajki go vo predvid na~eloto deka 
sekoj gra|anin ima pravo da gi zadovoli  svoite 
kulturni potrebi i da ima dostapnost do 
kulturnite vrednosti, a povikuvajki se na 
Zakonot za lokalna samouprava ~len 22( 
nadle`nosti na lokalnata samouprava ) 
Zakonot za kultura ~l.7 , i Nacionalnata 
programa za kultura, op{tina Zrnovci ja 
izgotvuva ovaa Programa za podr{ka na 
kulturnite aktivnosti vo 2020 godina i na 
Sovetot mu ja nudi na usfojuvawe .  

 Vo sklad so   ovie na~ela i vo sklad so 
svoite finansiski mo`nosti , Op{tina 
Zrnovci vo Buxetot za 2020 godina ke  predvidi 
sredstva za podr{ka na kulturnite aktivnosti 
od javen lokalen interes. 
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 Imajki predvid deka planiranite 
sredstva za  kultura ne se dovolni da gi 
zadovolat site barawa i potrebi, prioritet za 
finansiska podr{ka }e imaat onie kulturni 
aktivnosti koi po svojot kvalitet se na 
povisoko op{tinsko ,dr`avno ili me|unarodno 
ramni{te i }e gi zadovolat kulturnite potrebi 
i kriteriumi na pogolem del od gra|anite na 
op{tinata. 

 Vo programata }e nastojuvame da 
predvideme balansirana podr{ka na site 
dejnosti od kulturata - kako od kulturnoto 
nasledsvo taka i od sovremenoto tvore{tvo 
(aktuelna -"`iva kultura). 

 So ovaa Programa predviduvame da 
dademe finansiska potkrepa na slednite 
aktivnosti:  

 Od dejnosta za za{tita na kulturnoto 
nasledstvo }e prodol`ime so podr{kata na 
doistra`uvaweto na arheolo{kiot lokalitet 
vo  s.Morodvis , i po mo`nost izgotvuvawe na  
katolog na sakralnite objekti i ikoni vo kolku 
gi ima . 

 Vo delot na izdava~kata dejnost }e 
dademe podr{ka na izdavawe ili pe~atewe na 
knigi vo koji }e bidat opfateni motivi od 
istra`uva~ka dejnost za op{tina Zrnovci.   

 Vo delot na muzi~kata dejnost , doklolku 
se registrira nekoe KUD da se sozdadat  vo 
granicite na mo`nosta minimalni prostorni 
uslovi za rabota na KUD koe }e dostigne nekoi 
povisoki kulturni vrednosti, kako i podr{ka 
na nekoi kulturni nastapi na samoto dru{tvo 
so lokalni ispolniteli( po naselenite mesta) i 
podr{ka na elitni umetnici od drugi gradovi 
od Republikata i od stranstvo vo na{ata 
op{tina . 

 Podr{ka na Etno - kultura i kulturna 
tradicija (Folklor, stari zanaeti, izrabotka 
na suvenirski predmeti i ra~ni rakotvorbi so 
etno motivi ).   

  Podr{ka na sobirawe na elektronski 
zapisi na duhovnoto muzi~ko narodno 
tvore{tvo . 

 Obezbeduvawe i opremuvawe na prostor 
za postojana Etno - prostavka  

 Potiknuvawe na za`ivuvaweto na 
starite zanaeti interesni za aktuelni turisti 
dokolku ja posetuvaat op{tinata . 

  Podr{ka na mladi umetnici. 

 Dokolku se izgotvat bilo kakvi proekti 
od delot na kulturata pod naslov ( Zrnovci selo 
na kulturata vo 2020 godina ili pak Morodvis 
selo na kulturni znamenitosti od minataoto) 
so  istite }e aplicirame do Ministerstvoto za 
kultura na RM kako bi se dobile finanasiski 
sredstva . 

 Isto taka so ovaa Programa doklku 
imame finansiski sredstva , finansiska 
podr{ka }e se dade na :  

 Sfe~en veligdenski koncert dokolku se 
odr`i  ; Odbele`uvawe na nacionalniot 
praznik 2-ri Avgust ; Odbele`uvawe na 8-mi 
Noemvri den na Op{tina Zrnovci i 
Odbele`uvawe na praznikot Sv.Dimitrie 
velikoma~enik   ;Odbele`uvawe na praznikot 
Sv. Troica ; Odbele`uvawe na praznikot Sv. 
Kliment Ohridski ;  Organizirawe denovi na 
prazot ; Sve~en novogodi{en koncert dokolku 
se odr`i, Odr`uvawe na pana|ur dvapati vo 
godinata . 

 So ovaa Programa }e bidat opfateni i 
nekoi od aktivnostite koi gi Organizira i OU 
" Sini{a Stoilov "od Zrnovci  so toa {to toa 
pravo im go prepu{tame na ~lenovite od 
Sovetot istite da dadat mislewa a koi }e bidat 
vklopeni vo samata programa. 

SOVET NA   OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov  

Br.09- 794/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
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RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за усвојување на 
Програмата за kulturni manifestacii vo 

op{tina Zrnovci za 2020 g. 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата зa kulturni manifestacii vo 
op{tina Zrnovci za 2020 g. br. 08-795/1  donesen 
na sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-795/2 

13.12.2019 

 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата зa  kulturni 
manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2020 g. 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  ја 
усвојува  na Програмата за kulturni 
manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2020 g. 

Одлуката е составен дел  на Програмата за 
kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci za 
2020 g. 

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- 795/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

 за изработка на  Урбанистички Планови , 
Урбанистичко – Планска документација, и 

урбанистичко проектна  документација за 2020  
год.на подрачјето на општина Зрновци 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  за изработка на  
Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска 
документација, и урбанистичко проектна  
документација за 2020  год.на подрачјето на 
општина Зрновци  br. 08- 800/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-800/2 

13.12.2019 

Врз основа на член 20 став 1,  од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник 
на РМ“ бр.199/2014,44/2015 I 193/2015),  и i ~l. 21 
st.1 t.8 od Statutot na op{tina Zrnovci ( Sl. 
glasnik na Op{tina Zrnovci br.05/05) Sovetot 
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na op{tina Zrnovci na sednicata odr`ana na 
den 11.12.2019god. donese: 

 

ПРОГРАМА 

за изработка на  Урбанистички Планови , 
Урбанистичко – Планска документација, и 

урбанистичко проектна  документација за 2020  
год.на подрачјето на општина Зрновци I 

 I.  ВОВЕД 

Урбанистичкото планирање е континуиран 
процес со кој се врши уредување и хуманизација на 
просторот , заштита и унапредување на животната 
средина и природата, како и зголемување на 
вредноста на земјиштето.  

Во процесот на децентрализацијата, 
економскиот развој на општината  зазема значајно 
место во надлежностите на локалната самоуправа. 

Имајки во предвид дека општина Зрновци  е 
рурална општина потребно е во идниот период  да 
се преземат мерки и насоки за економски   развој 
на истата.   

 Како приоритет овде би произлегла 
потребата од развој на малото стопанство и лесната 
индустрија. 

Поради ова, постојаните иницијативи од 
правни и физички лица и согледувањата на 
потребите на општината од урбаното планирање, а 
со цел да се овозможи изградба на индивидуални 
градби и стопански комплекси, согласно законските 
регулативи се изработи годишна  програма за 
изработка на урбанистички планови,(за село), 
урбанистичко-планска документација  и 
урбанистичко-проектна документација за 2020  
година на подрачјето на општина Зрновци . 

За секоја конкретна изработка или измена и 
дополнување на Урбанистичките планови 
предвидени во Програмата ќе бидат донесени 
поединични Одлуки во кои ќе бидат детално 
опишани податоците и условите под кои ќе се 

спроведе изработката, односно измените и 
дополнувањата на УП. 

II. АКТИВНОСТИ 

 Убанистички план за село  

За селата на подрачјето на Општина 
Зрновци за кои нема изработено урбанистички 
планови да се изработат урбанистички планови за 
село соглсно член 12 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 
199/14) 

Во општина Зрновци   постапката за 
изработка на Урбанистичките планови продолжува 
и во  2020 год. и тоа   за следните населени места: 

 

Изработка на Урбанистички план за село: 

 

Урбанистички план за село  

   

1 Урбанистички 
план за село 
Зрновци  

буџет на општина  

2 Урбанистички 
план за село 
Мородвис  

буџет на општина  

3 Урбанистички 
план за село 
Видовиште  

буџет на општина  
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 Архитектонски урбанистички проект  

 

Архитектонски 
урбанистички проект 
за  пречистителна 
станица на фекална 
канализација за 
с.Зрновци  

 

самофинансирање 

 

Архитектонски 
урбанистички проект 
за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за 
с.Мородвис  

         самофинансирање 

 

Архитектонски 
урбанистички проект 
за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за 
с.Видовиште  

         самофинансирање 

Архитектонски 
урбанистички проект 
за бунар за 
водоснабдување на 
Општина Зрновци  со 
населените места  

         самофинансирање 

 

 

Планови во постапка 

 

1.    

2  УП с. Зрновци   Буџет

3  УП с. Мородвис  

 

Буџет

4   

5 УП с. Видовиште  Буџет

 

   Убанистички план вон населено 
место  

Со Програмата се предвидува изработка на 
урбанистички планови вон населено место по 
потреба за плански опфат, за подрачјето на 
општина Зрновци  кои не се опфатени со 
урбанистички планови, на локалитети од интерес за 
општината и локалитети на кои ке можат да бидат 
реализирани барања на заинтересирани физички и 
правни лица, прифатливи заопштината.  

Со овој план се уредува намената и начинот 
на користење на просторот , како и условите за 
градење на комплекси и градби вон  населени 
места.   

 Убанистички план вон населено место 

Локална урбанистичка планска 
документација  

Со локална урбанистичка планска 
документација може да се врши уредување на 
просторот со определување на градежна парцела 
вон плански опфат за градби од втора категорија 
согласно Законот за градење, освен за градби со 
намена домување.  

Секоја иницијатива за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација ,поднесена од 
заинтересирани правни и физички лица, ќе биде 
разгледана, а прифатените предлози ке се вградат 
во програмата за изработка на урбанистички 
планови.  

III 
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Програмата за изработка на урбанистички 
планови се финансира од буџетот на Општина 
Зрновци  и од заинтересирани правни и физички 
лица , чиј што програмски барања и подрачје на 
интерес се прифатливи за општината.  

Реализацијата на плановите од Програмата ќе 
зависи од обезбедените финансиски средства од 
страна на општината и од заинтересираните правни 
и физички лица.  

Средствата за изработка на урбанистички 
планови за 2020 год. Изнесуваат 3.000.000,оо 
денари.  

Програмата може да се дополнува согласно 
планираните активности и настанатите потреби , 
како и позитивно одговорените барања на 
заинтересирани лица.  

IV 

Програмата влегува во сила осмиот ден од 
обајвувањето во Службен гласник на Општина 
Зрновци , а ќе се применува од 01.01.2020 год. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов  с.р 

Br.09-800/2 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за усвојување на 
Програмата  за изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – Планска документација, 
и урбанистичко проектна  документација за 2020  g. 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата  за изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – Планска документација, 
и урбанистичко проектна  документација за   2020 
g. br. 08-800/1  donesen na sednicata odr`ana na 
den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-801/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување na Програмата  за изработка на  
Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска 

документација, и урбанистичко проектна  
документација за   2020  g. 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  ја 
усвојува  na Програмата  за изработка на  
Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска 
документација, и урбанистичко проектна  
документација за   2020 g  

Одлуката е составен дел  на Програмата  за 
изработка на  Урбанистички Планови , 
Урбанистичко – Планска документација, и 
урбанистичко проектна  документација за   2020 g 

Член 2 

Одлуката  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на 
Општина Зрновци . 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
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Претседател 

Владо Ристов с.р 

бр. 08- 801/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Локален акциски 
план  

за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020година 

I. 

Го     objavuvam  Локален акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2020 година  br. 
08- 798/1  donesen na sednicata odr`ana na den 
11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-799/2 

13.12.2019 

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Зрновци  на 
седницата одржана на  11.12.2019 година, донесе  

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН 

за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020година  

ВОВЕД 

Рамноправностa меѓу половите е една од 
темелните вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија која се заснова на целосно 
признавање и промовирање на еднаквите 
можности на жените и мажите, како неизоставен 
предуслов за одржлив развој, уживање на 
човековите права и практикување на демократските 
вредности. 

Законот за еднакви можности на мажите и жените 
има за цел да го промовира концептот на еднакви 
можности за жените и мажите во сите сфери на 
општествениот живот како процес на отстранување 
на пречките за воспоставување и остварување 
рамноправност меѓу жените и мажите. 

Со овој Закон изречно се забранува 
дискриминацијата како „секое разликување, 
искористување или ограничување врз основа на пол 
што го загрозува или оневозможува остварувањето 
или заштитата на човековите права и слободи“ како 
во јавниот така и во приватниот сектор, и тоа во 
областите на вработувањето и трудот, 
образованието, социјалната сигурност, културата и 
спортот. 

Отсуството на дискриминација, како директна, така 
и индиректна, согласно Законот за еднакви 
можности на мажите и жените обезбедува 
„еднаков третман“ меѓу половите. „Воведување 
еднакво учество на жените и мажите во сите 
области од јавниот и приватниот сектор, еднаков 
статус и третман во остварувањето на сите права и 
во развојот на нивните индивидуални потенцијали 
преку кои тие придонесуваат во општествениот 
развој, како и еднакви придобивки од резултатите 
произлезени од тој развој“ согласно Законот,значи 
обезбедување „еднакви можности за мажите и 
жените“. 

Населението во  Општина Зрновци  според пол 
според пописот од 2002 година  

Според пописот на населението во Република 
Македонија   од 2002 година  по општини во 
Република Македонија  во Општина Зрновци има 
вкупно 3264 жители од кои  1996 жители се  мажи 
додека пак 1568 жители се жени. 

Мерки за остварување на принципот на еднакви 
можности 
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Во насока на остварување на принципот на еднакви 
можности за мажите и жените, Законот предвидува 
две групи мерки: основни и посебни.Посебните 
мерки се важни, затоа што се усвојуваат и од страна 
на единиците на локалната самоуправа. 

Основните мерки повеќе се во сферата на 
нормирањето и планирањето, а посебните мерки 
повеќе се однесуваат на воспоставувањето односно 
заживувањето на принципот на еднакви можности 
на мажите и жените преку отстранување на 
објективните пречки за неговата реализација, 
односно елиминирање на условите кои генерираат 
дискриминација по основ на пол. 

 

Согласно Законот ова треба да се реализира, пред 
сè, преку три вида мерки.  

1. Позитивните мерки се однесуваат на 
воспоставување еднаква застапеност на мажите и 
жените во јавниот и политичкиот живот на 
државата и во тој правец предвидуваат приоритет 
на соодветниот пол сè до воспоставувањето 
еднакво учество на мажите и жените. Ваквата 
мерка се однесува на сите нивоа на власт, 
вклучувајќи ја и локалната, сите јавни установи и 
служби, политичките функции, комисии и одбори.  

2. Охрабрувачките мерки предвидуваат различни 
активности кои треба да ги поттикнат слободите и 
напорите за елиминирање на нееднаквата 
застапеност, односно нееднаквиот третман.  

3. Програмските мерки се насочени кон подигање 
на свеста со цел да се поттикне воведувањето и 
унапредувањето на принципот на еднакви 
можности на мажите и жените. 

Единиците на локалната самоуправа се обврзани 
согласно Законот да го почитуваат принципот на 
еднакви можности на жените и мажите и да 
усвојуваат мерки и да преземаат активности кои се 
потребни за воспоставување на еднакви можности 
на жените и мажите. 

Задачи за спроведување на пропишаните законски 
мерки 

1. Прибирање на родово разделените статистички 
податоци за составот на работните и другите тела, 
делегациите и другите органи во единиците на 
локалната самоуправа, при именувањето 
претставници во јавните претпријатија и 
установипри остварувањето на надлежностите од 
нивниот делокруг на работење. 

Во рамките на своите надлежности и поле на 
дејствување, Општина Зрновци  е должна да 
преземе позитивни мерки за унапредување на 
родовата рамноправност и воспоставување на 
еднакви можности кои ќе бидат оправдани и 
засновани на анализи за статусот на жените и 
мажите.  

За таа цел од најголем број органи, институции и 
организации ќе се прибараат податоци за вкупниот 
број вработени, за половата структура на 
вработените, за образовната структура по пол и за 
состојбата со распоредувањето на мажите и жените 
на раководни работни места. 

Добиените податоци од вакавата анализа на 
степенот на имплементација на Законот за еднакви 
можности на жените и мажите,ќе бидат показатели 
за родова слика во дистрибуцијата на раководни 
работни места помеѓу жените и мажите.  

2. Вклучување на родовата перспектива во 
програмите, стратегиите и останатите документи 
што ги разгледува и усвојува Советот на Општина 
Зрновци   

Вклучувањето на родовата перспектива во 
законите, политиките и програмите е важен 
концепт кога станува збор за еднаквите можности 
на жените и мажите. 

Тоа подразбира детектирање на областите каде што 
недостасуваат одредби од родов аспект во 
одлуките, заклучоците, програмите, плановите,со 
кои би се унапредила родовата рамноправност и би 
се воспоставиле еднаквите можности на 
девојчињата и момчињата, жените и мажите. 

Ова значи Комисијата за еднакви можности на 
мажите и жените при Советот на Општина Зрновци  
да биде централно тело на локално ниво со 
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надлежности во однос на воспоставувањето на 
принципот на еднакви можности на жените и 
мажите. Другите комисии при Советот на 
ОпштинаЗрновци  потребно е да бараат мислење од 
оваа Комисија за материјалите кои уредуваат или 
обработуваат прашања од значење за 
остварувањето на принципот на еднакви можности 
пред да ги достават до Советот на Општина Зрновци  
на разгледување, утврдување, односно 
донесување. 

3. Јакнење на соработката на координаторите и 
Комисијата за еднакви можности со субјектите 
одговорни за усвојување и спроведување на 
мерките за воспоставување на еднакви можности 

Запознавањето со политиките за родова 
рамноправност претставува начин на комуникација 
и воспоставување соработка меѓу координаторите 
за еднакви можности во единиците на локалната 
самоуправа и Секторот за еднакви можности  во 
Министерството за труд и социјална политика. 

Потребата од дијалог помеѓу релевантните актери е 
неопходна за да се осигура слично ниво на работа и 
политики. Координативниот механизам помеѓу 
локалните координатори е неопходен. Тој е важен 
за да се осигура дека координаторите се 
информирани за меѓусебните дејствувања на 
локално ниво – може да оформи платформа на која 
координаторите ќе се состануваат и ќе даваат 
препораки за потребните промени во политиките и 
законите, коишто произлегуваат од редовното 
известување. Потребна е координација и меѓу 
ресорното министерство и координаторите од 
единиците на локалната самоуправа заради 
потребата од поддршка во обликувањето на 
политиките на општините во областа на родовата 
еднаквост. 

Спроведувањето на активностите за унапредување 
на принципот на еднакви можности значи 
вклучување и јакнење на соработката со другите 
партнери: синдикалните организации, здруженијата 
на работодавачи и невладиниот сектор.  

Соработката со народниот правобранител која е во 
рамките на уставните и законските овластувања и 
може да се реализира согласно неговата законски 
утврдена надлежност да се грижи за остварување 
на принципот на еднакви можности на жените и 

мажите и да обезбеди заштита кога нечие право е 
одземено или ограничено од орган или 
организација пред која е надлежен да постапува.  

Активности и финансиски импликации: 

Во  Буетот за 2020 година, активностите од областа 
на родовата рамноправност ќе се реализираат од 
посебна буџетска програма. 
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Заклучни 
согледувања: 
 

Постоењето 
на родовата 

машинерија 
само по себе 
не е доволно 
за да 

гарантира 
успешна 

имплементац
ија на 
политики кои 
се родово 
чувствителни. 

Покрај 
покажаната 

волја, 
потребни се и 
ресурси за 
понатамошно 
градење на 
капацитетите 

на оние кои 
треба да 

бидат 
вклучени во 
сите фази на 

креирање, 
имплементац

ија, 
мониторинг и 
оценка на 
постигнувања

Р.бр. Активност Време на 
реализација 

Носители и 
соработници 

Буџет Индикатори 
за успешност 

1. Водење родово 
разделена 
статистика за 
вработените во 
општинските 
институции и по 
одредени 
состојби и 
проблематики 

 

Континуирано 
во текот на 
целата година 

- Општина 
Зрновци  

- Други 
институции 

- Граѓански 

сектор 

Нема 
финансиски 
импликации 

Родово 
разделени 
статистички 
податоци за 
општинските 
институции 

2. Препорака за 
формирање 
женски спортски 
клубови и 
обезбедување 
попусти за 
користење на 
спортските сали и 
други спортски 
терени 

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

- Општина 
Зрновци  

- Одделение 
за јавни 
дејности 

- Спортски 
клубови и 
здруженија 

10 000 ден. Афирмирање 
на женските 
спортски 
клубови и 
зголемување 
на нивниот 
број  

3. Основни 
систематски 
прегледи со 
анализи за 
превентивно 
откривање на 
болести кај 
жените и 
мажите(за 
социјално 
ранливите 
категории во 
Зрновци) 

 

 февруари - 
декември 

 Општина 
Зрновци  

10.000 ден. Рано 
откривање на 
тешки 
болести кај 
жените и 
мажите; 

Јакнење на 
свеста за 
превенцијата 
на здравјето 

4. Поддршка на 
граѓански 
организации во 
транспорт, 
одбележување на 
јубилеи и 
празници и 
хуманитарни 
активности  

Во текот на 
целата 
календарска 
година 

 5. 000 ден.  

5. Активности и 
обуки за 

Во текот на 
целата 

Општина 
Зрновци  

5. 000 ден.   
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та при дефинирањето и спроведувањето 
на политики за родова рамноправност. 
 
Ова пак, бара отвореност и соработка 
меѓу воспоставените механизми за 
родова рамноправност (хоризонтално и 
вертикално), како и соработка со 
институциите на локално ниво и со 
граѓанските организации.  
 
Партиципативните процеси и градењето 
на партнерски односи во голема мера ќе 
придонесат кон остварувањето на 
зацртаните цели.  Една од основните 
потреби е подобрувањето на 
функционирањето на родовиот 
механизам на локално ниво, со цел да 
се зајакне нивниот капацитет за 
вклучување на родовата перспектива во 
формулирањето и анализата на 
политиките. Всушност, крајната цел е 
родовата еднаквост да се сфати не само 
како човеково право, туку и како 
демократска вредност која треба да се 
применува во сите аспекти на животот: 
политички, економски, социјален и 
културен. 

 II 

Локалниот акциски план  влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето  во  „Службен 
гласник на Општина Зрновци “. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Br.08-799/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Одлуката  за 
усвојување на Локален акциски план  

за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020 година 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на Локален 
акциски план за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020 година br. 08-798/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-798/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување на Локален акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2020 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  
го  усвои   Локален акциски план за еднакви 
можности на жените и мажите за 2020  

Одлуката е составен дел  на Локален 
акциски план за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020  

Член 2 

Одлуката  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на 
Општина Зрновци . 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
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Претседател 

Владо Ристов с.р 

бр. 08- 798/1 

11.12.2019 

                    Vrz osnova na ~len 50 stav 1 
to~ka 3 od Zakont za lokalna samouprava (Sl. 
vesnik na RM br. 5/2002 godina ) 
Gradona~alnikot na op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Програмата  

Програмата за спроведување на општи мерки 
за заштита на населениото од заразни болести 

za 2020 godina 

I. 

Ја     objavuvam  Програмата  за спроведување на 
општи мерки за заштита на населениото од 
заразни болести за  2020godina br. 08- 798/1  
donesen na sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-796/2 

13.12.2019 

ПРОГРАМА НА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИОТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 
2020 ГОДИНА 

STRU^EN ELABORAT 

Програмата за спроведување на општи мерки 
за заштита на населениото од заразни болести 
се донесува согласно член 14, став 2 од 
Законот за заштита на населението од заразни 

болести (Сл. Весник  на Р.М. 66/2004; 139/2008 
и 99/2019) и член 22, точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Сл. Весник  на Р.М. 
5/2002). Целта на ова програма е организирано 
спроведување на општи превентивни мерки за 
да се спречи појавата или да се намали, 
отстрани или искорени ширењето на заразните 
болести  кај населението од подрачјето на 
Општина Зрновци.  

Со Програмата се утврдени активностите, 
извршителите, роковите и изворите на 
финансиски средства за спроведување на 
општите мерки.  

Општите мерки и активности ги организира и 
следи Локалната самоуправа Зрновци, во 
соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје – Кочани.  

За заштита на населението од заразни 

болести, во 2020 година ќе се спроведат 

вообичаените општи мерки: 

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење. 
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и 

други услови во објектите за производство 
и промет на храна. 

3. Хигиено-технички услови во училишните и 
предучилишни установи. 

4. Отстранување на цврстиот отпад и 
отпадните води на начин кој ќе овозможи 
заштита на човековата околина од 
загадување. 

5. Превентивна дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во населени места и други 
јавни површини. 

6. Превентивно-промотивни активности за 
унапредување на здравјето на 
населението.   

I.  Обезбедување безбедна вода за пиење  

Водата има приоритет во обезбедувањето на 
основни услови за живот. Организираното 
водоснабдување, како  дејност од јавен 
интерес, е слика на општествениот стандард и 
значаен предуслов за заштита од заразни 
заболувања и добро здравје. Од тука и во 2020 
година примарната грижа на Општина Зрновци 
ке биде насочена кон обезбедување на 
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населението со доволни количини на 
здравствено исправна вода за пиење, 
намалување на загубите на вода на минимум и 
услови за непрекинато и удобно користење на 
водата за пиење.  

Согласно Одлуката за Комунален ред, 
организираното водоснабдување на 
населението од Општината го врши KЈП,, 
Водна Кула „Зрновци. 

За таа цел во 2020  година KЈП,, Водна Кула “ - 
Зрновци ќе се настојува да ги спроведе 
следните активности:  

 Изградба на таложник на доводниот 
цевковод за ублажување на екстемните 
загадувања на суровата вода од дождовите; 
 целосна преработка на суровата вода 
до вода за пиење; 
 подобрување на мрежната 
инфрастриктура; 
 санирање на селската чешма во с. 
Видовиште;  
 стручно усовршување на одговорниот 
кадар за квалитетно управување, 
перманентен надзор, дезинфицирање и 
одржување на системот; 
 имплементација на ХАЦЦП системот за 
контрола на безбедноста на водата;  
 редовен мониторинг на водата и 
информирање на корисниците за 
квалитетот на водата. 

Основниот мониторинг и информирањето на 
корисниците за квалитетот на водата ќе го 
спроведува територијално надлежниот Центар 
за јавно здравје Кочани. Основниот мониторинг 
на селскиот водовод Зрновци ќе се спроведува 
еднаш месечно со 1 примерок преработена 
вода, на водоводот од с Мородвис по 1 
примерок на три месеци , на селаската чешма 
во с. Видовиште по 1 примерок на 6 месеци.
   

II. Обезбедување санитарно-хигиенски 
услови во објекти за храна. 

Во согласност со Законот за безбедност на 
храната. (Сл весник на РМ бр. 157/2010)., ЈЗУ 
ЦЈЗ Кочани ќе спроведува: 

 консултантски услуги за воспоставување 
и примена на HACCP систем за контрола 
на безбедноста на храната;  
 здравствени прегледи на 
вработените лица што работат со храна; 

 едукација на вработените за 
хигиена на храната и заштита на 
животната средина; 
 превентивни ДДД мерки; 
 лабораториски испитувања на 
храна и на брисеви од раце на 
вработени и површини кои доагаат во 
контакт со храна (садови, прибор за 
јадење, работни маси за работа со 
храна). 

 

III. Обезбедување санитарно-технички и 
хигиенски услови во училишни објекти  

За заштита на учениците од цревни и други 
заразни заболувања, а особено од заразна 
жолтица, во 2020 година ќе продолжат 
редовните контроли на училиштата во 
Општина Зрновци од страна на санитарниот и 
здравствен инспектор и лекарите од Центарот 
за јавно здравје. Ќе се изврши детектирање на 
неусогласеност на санитарно - техничките и 
хигиенските услови во Основното училиште во 
Зрновци и подрачните училишта во Мородвис и 
Видовиште. 

Врз основа на теренските увиди училиштата ќе 
добијат извештај за најдената состојба со 
предлог мерки за подобрување.  

На крајот од годината Советот на Општина 
Зрновци ќе разгледа годишна информација за 
целокупната состојба и поединечните мерки за 
подобрување. 

 

IV. Правилно и навремено отстранување на 
цврст отпад и отпадни води 

Организираното отстранување на цврст отпад 
и отпадни води го врши KЈП,, Водна Кула “  - 
Зрновци, во согласност со Законот за 
управување со отпадот и одредбите од 
Одлуката за комунален ред на Општина 
Зрновци. 

Се до профункционирањето на регионалната 
депонија,сметот редовно ќе се изнесува на 
Депонијата во Зрновци . 

Член 113 од законот за води (Сл весник на РМ  
87/2008)  и Директивата 91/271/EEC ги 
задолжува општините да ги пречистат урбаните 
и биолошко разградивите индустриски отпадни 
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води и што произлегуваат од нивното подрачје. 
За таа цел треба да се изготват еколошки 
проекти за користење на средства од 
Министерството за животна средина и 
просторно планирање, од Швајцарската влада 
и претпристапните фондови на ЕУ, како 
можност на Општина Зрновци да се промовира 
во еколошко подрачје. 

V.  Вршење на превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација  

Превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација е задолжителна 
во здравствени, училишни, предучилишни и 
социјални установи; во објекти за производство 
и промет на храна, зелени пазари, станици за 
патнички сообракај, канализации, депонии и 
друго.  
 
5.1. Превентивна дезинфекција  

Јавните установи, субјектите кои 
работаt со храна, ,согласно Законот, на секои 6 
месеци ќе вршат превентивна дезинфекција, во 
соработка со овластена установа. 
 
5.2. Превентивна дезинсекција  

5.2.1. Превентивна дезинсекција од 
летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во 
летниот и есенски период сите објекти за 
храна, со примена на HACCP мерките на 
претпазливост. 

5.2.2. Актуелната закана од западно 
нилска треска, која во  Грција е ендемски 
застапена, во 2012 година се пренесе и во 
Македонија и однесе 3 лица. Како превентивна 
мерка за спречување на ширењето на ова 
сериозна болест, како и за заштита од 
пренесување на маларија и сведување на 
толерантно ниво на непријатноста од наездата 
на комарците vo Општина Зрновци се предлага 
да се спроведе најмалку едно авионско 
третирање и 3 теристички прскања со водно 
растворлив препaрат. Теристичките прскања ќе 
се спроведат на крајот на мај, средината на 
јули и август, со опфат од по 30 хектари, во 
населените места на општината.  

За порационална општа дезинсекција, 
prepora~livo e со авионско третирање на 
комарците istovremeno да бидат опфатени и 
соседните општини: Кочани, Чешиново-
Облешево, Виница, Македонска Каменица, 
Карбинци и Штип. Доколку постои согласност и 
општините од Малешевско-пијанечкиот крај 

можат да бидат опфатени со авионско 
прскање. 

Ларвицидното третирање на 
комарците е najефикасно, no poradi 
visokata cena na preparatite i najskapo 
tretirawe. Prepora~livo e da se zapo~ne vo 
rana prolet i da se izvr{i povekekratno. 
Vo op{tina Zrnovci bi se opfatile 5  ha 
povr{ina so zastojni vodi, najmalku vo dva 
navrata.  ]e se upotrebat 25 kg preparat (po 
2,5 kg na ha ). 

5.3. Превентивна дератизација 
 5.3.1. Во врска со член 42 од Законот 
Општина Зрновци  ке спроведе општата 
дератизација, во октомври 2020 година, со 15 
кг. кумарински препарат  
Во спроведувањето на општа дератизација ке 
се опфатат канализациите во Зрновци , 
Видовиште и Мородвис  . Шахтите на 
канализацијата ќе се третираат во соработка со 
претставник на KЈП,, Водна Кула “, со по 300 
грама кумарински препарат. Ќе се постават 15 
кг. кумарински препарати, и тоа 8 кг во 
канализацијата на с. Зрновци , 3,5  кг во 
канализациите на Видовиште и 3,5  кг во 
канализациите на Мородвис . Средствата за 
ова намена ке ги обезбеди Општина Зрновци. 

 5.3.2. Согласно Законот за заштита од 
заразни болести и Законот за безбедност на 
храната, правните лица кои работат со храна 
ќе спроведуваат континуирана дератизација. 
 
V. Промотивни активности за 
унапредување на здравјето на 
населението 
 За заштита и унапредување на 
здравјето на населението секојдневно ке се 
врши советување на лица заболени од заразна 
болест, за која е доставена Пријава за заразно 
заболување.  
 Редовно ќе се едуцира младото 
население за унапредување на сексуалното 
здравје. 
 
 Во зависност од случувањата ќе се 
спроведуват и тестирања на малигни 
заболувања во цревниот тракт и заразеност од 
заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други 
заразни заболувања. 
Финансирање на Програмата од Буџетот 

на Општина Зрновци 
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I.  Безбедност на водите за пиење од 
селските водоводи 28 800 

(18 Хемиски и бактериолошки анализи * 1 
800 ден = 32 400 ден.) 

 
III.  Надзор над училиштата во Општина 
Зрновци со извештај   6 000 ден. 

Теренски увид и изготвување на извештај  за трите 
училишта 3х2000 = 6 000 ден. 

  
V.  Уништување на комарци 
 Авиотретирање на комарци  - Околу 165 000 

денари  
 Три теристички третирања – 36 000 денари 
 Larvicidno tretitanje – 92.500 denari  

 
Општa дератизација на канализациите во Зрновци и 
Видовиште   12 000 

(15 кг кумарински препарат * 800 ден = 12 
000 ден) 

 
Вид на активности Цена  

Води за пиење 32 400 

Надзор над учулишта и 
извештај 

6 000 

Уништување на комарци  293 500 

Општа дератизација на 
канализација 

12 000 

ВКУПНО 343 900 

 

  Давањето услуги на Општина Зрновци од 
точките 1;3 и 5  ќе се регулира со посебен 
договор, склучен помеѓу Општината и ЈЗУ ЦЈЗ 
Кочани. 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov  

Br.08-796/1  

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe na Одлуката  за 
усвојување на Програмата за спроведување на 
општи мерки за заштита на населениото од 

заразни болести за  2020godin 

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за усвојување на 
Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населениото од заразни болести за  
2020godina br. 08-797/1  donesen na sednicata 
odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-797/2 

13.12.2019 

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 11.12.2019 
година донесе:  

О Д Л У К А 

За усфојување на Програмата за спроведување на 
општи мерки за заштита на населениото од 

заразни болести за  2020godina 

Член 1 

Со ова Одлука Советот на Општина Зрновци  
ја   усвои  Програмата  за спроведување на општи 
мерки за заштита на населениото од заразни 
болести за  2020godina  

Одлуката е составен дел  на Програмата за 
спроведување на општи мерки за заштита на 
населениото од заразни болести за  2020godina  

Член 2 

Одлуката  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на 
Општина Зрновци . 
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СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р 

бр. 08- 797/1 

11.12.2019 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakont za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002 godina ) Gradona~alnikot na 
op{tina Zrnovci donese: 

ZAKLU^OK 

Za  objavuvawe naОдлуката  за престанок 
на мандато на Виктор Ангелов како  член во 

работните тела и комисии   

I. 

Ја     objavuvam  Одлуката за престанок на 
мандато на Виктор Ангелов како  член во работните 
тела и комисии  . br. 08-802/1  donesen na 
sednicata odr`ana na den 11.12.2019 

II. 

  Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto а ќе се објави во Сл. гласник на 
Општина Зрновци .  

OP[TINA ZRNOVCI 

Gradona~alnik 

Bla`e Stankov 

Br.09-802/2 

13.12.2019 

Vrz osnova na ~len 21 ст.1 т.44 од Статутот 
на Советотна Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновцибр.5/05 ), а согласно Одлуката бр. 
08-696 од 07.11.2019 година за констатирање на 
оставката на Виктор Ангелов од член  на Советот на 
Општина Зрновци , Советот на Општина Зрновци 
на седница одржана на ден 11.12.2019 година 
донесе:  

О  Д  Л  У  К  А  

За престанок на мандато на Виктор Ангелов 
како  член во работните тела и комисии   

Член 1  

На Виктор Ангелов како член во работните 
тела и комисии  при Советот на Општина Зрновци 
му престанува мандатот  заклучно со 07.2019 
година а на негово место за член во работните тела 
и комисии при Советот на Општина Зрновци се 
именива Тошо Андонов и тоа : 

Во Комисијата за мандатни прашања избор 
и именување  бр. 08-566/1 од 11.11.2017 година 
наместо Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов  

Во Решението  За именување на членови на 
Советот на Општина Зрновци кои ке учествуваат 
при склучување на бракови бр.08-582/1 од 
11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се 
именува Тошо Андонов 

Во Комисијата  за култура ,образование и 
спорт и права на децата при Советот на Општина 
Зрновци  бр. 08-568/1 од 11.11.2017 година наместо 
Виктор Ангелов се именува Тошо Андонов 

Во Решението  За формирање на Комисија 
за статут и прописи при  Советот на Општина бр.08-
575/1 од 11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов 
се именува Тошо Андонов 

Во Решението  За формирање на Комисија 
за финансии и буџет и локален економски развој 
при Советот на Општина Зрновци бр.08-577/1  од 
11.11.2017 година наместо Виктор Ангелов се 
именува Тошо АндоновЧлен 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- 802/1 

11.12.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.30 

 1 . Одлука За давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020  

2. Програма Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020 godin 

3. Одлука За усвојување на Програмата Za rabota na Sovetot na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

4. Програма Za  izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na op{tinskite pati{ta i ulici  za 
2020 godina 

5.Одлука За усфојување na Програмата Za  izgradba ,rekonstrukcija, odr`uvawe i za{titan na 
op{tinskite pati{ta i ulici  za 2020 godina 

6.Програма Za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020g. 
7.Одлука за усвојување на Програмата  зa ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina 
Zrnovci za 2020g. 

8. Pрограма Za izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 2020 godina 

9.Одлука За усфојување na Програмата за izgradba i odr`uvawe na javnata rasveta na podra~jeto na op{tina Zrnovci za 
2020 godina 

10.Програма Za kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2020 g. 

11.одлука За усфојување na Програмата зa  kulturni manifestacii vo op{tina Zrnovci za 2020 g. 

12. Програма за изработка на  Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска документација, и урбанистичко 
проектна  документација за 2020  год.на подрачјето на општина Зрновци  

13.Одлука За усфојување na Програмата  за изработка на  Урбанистички Планови , Урбанистичко – Планска 
документација, и урбанистичко проектна  документација за   2020  g. 

14.Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020година 

15. Одлука За усфојување на Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 

16. Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од заразни болести во 
2020 стручен елаборат 

17. Одлука За усфојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од 
заразни болести за  2020godina 

18. Одлука За престанок на мандато на Виктор Ангелов како  член во работните тела и комисии  

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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