
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXIII           Бр. 32 Зрновци 31.01.2020 год.                           излегува по потреба 
 

 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

 за објавување на информацијата од Претседателот 
на Советот на општина Зрновци за работењето на 

Советот на Општина Зрновци  во 20189година  

I 
Ја објавувам  Одлуката информацијата од 
Претседателот на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
2019 година  бр. 08-  85/1   донесена на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 85/2 

27.01.2020 

 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05), Советот  на Општина Зрновци  на ден 
24.01.2020 година донесе : 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на информацијата од Претседателот 
на Советот на општина Зрновци за работењето на 

Советот на Општина Зрновци  во 2019 година  

Член 1 

Се усвојува информацијата од 
Претседателот на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
2019 година  

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 
за работењето на Советот на општина Зрновци за 
работењето на Советот на Општина Зрновци  во 
2019 година 

Член 2 

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

Општина Зрновци                                                                                   
Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-85/1 

24.01.2020 

 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

 за објавување на информацијата од 
градоначалникот за работењето на локалната 

самоуправа во 2019година 
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I 
Ја објавувам  Одлуката информацијата од 

градоначалникот за работењето на локалната 
самоуправа во 2019 година бр. 08-  86/1   донесена 
на седницата одржана на ден 24.01.2020 година  

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 86/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  
на  Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05), Советот  на Општина Зрновци  на 
ден 24.01.2020 година донесе : 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на информацијата од 
градоначалникот за работењето на локалната 

самоуправа во 2019 година  

Член 1 

Се усвојува информацијата од 
градоначалникот на Општина Зрновци за 
работењето на локалната самоуправа во 2019 
година,  

Член 2 

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

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-86/1 

24.01.2020 

 

  Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 27.01. 2020 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката за усвојување на 
квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за пво  тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.12.2019 година  

Член 1 

Ја  објавувам Одлуката  За усвојување на 
квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Зрновци за пво  тромесечие (К1,К2,К3) за 
период 01.01-31.12.2019 година бр.08-87/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 24.01.2020 година.  

Член 2 

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

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09- 87/2 

27.01.2020 

 

Врз основа на член 36 став 1.т .15 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и 
член 21 став 1 т.44 од статутот  на  Општина 
Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), 
Советот на Општина Зрновци на  седница одржана 
на ден 24.01.2020 година донес 

О Д Л У К А 

За усвојување на квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 
година  

Член 1 
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Се усвојува кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Зрновци за 
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 
година 

Член 2 

Планираните и остварените приходи по извори и 
видови ,како и расходите по основни намени се 
искажани во кварталниот извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие 
(К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година  

Член 3 

Одлуката за усвојување на кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Зрновци за првр тромесечие (К1,К2,К3) за период 
01.01- 31.12.2019 година влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Сл.гласник на 
Општина Зрновци.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов с.р. 

бр.08-87/1 

24.01.2020  

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

 За објавување на Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година 

I 
Ја објавувам  Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година  бр. 08-  88/1   

донесена на седницата одржана на ден 

24.01.2020 година  

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 88/2 

27.01.2020 

 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 

административни службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/14, 

199/14, 48/15, 154/15  ,  5/16 , 11/18,и 276/19 ) ,  

Советот на општина Зрновци, на 45-та седница  

одржана на 24.01.2020 година, донесе 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА 

за утврдување на вредноста на бодот за 
платите 

на државните службеници за 2020 година 

 

Членот 1 се менува и гласи 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на 

државните службеници за периодот од 

01.01.2020 до 31.12.2020 година  изнесува 

81,60 денари  
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Зрновци“, а ќе се применува со 

исплата на платата за јануари 2020 година. 

Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 09- 88/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

 за објавување на Одлуката за давање на 
приоритет на средствата одобрени од Светска 

банка за изградба на улици и локални патишта во 
Општина Зрновци 

I 
Ја објавувам  Одлуката за  давање на 

приоритет на средствата одобрени од Светска 
банка за изградба на улици и локални патишта во 
Општина Зрновци бр. 08-  89/1   донесена на 
седницата одржана на ден 24.01.2020 година  

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 89/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21  став 1 т.44 од статутот  на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 

бр.5/05), Советот  на Општина Зрновци  на ден 
24.01.2020 година донесе : 

О Д Л У К А 

За давање на приоритет на средствата 
одобрени од Светска банка за изградба на улици и 

локални патишта во Општина Зрновци  

Член 1 

Се  дава приоритет на средствата одобрени 
од Светска банка за изградба на улици и локални 
патишта во Општина Зрновци и тоа:  

- Реконструкција на Локален пат од с. Мородвис до 
гробишта  Локација  КО Мородвис          Op{tina 
Zrnovci   

- Реконструкција на крак на  Улица ,, Никола Карев 
и крак на улица Филе Ристов Локација  КО Зрновци         
Op{tina Zrnovci 

- Реконструкција на Улица ,, Арсо Ангелов КО 
Видовиште        Op{tina Zrnovci 

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 

Бр. 08-89/1 

24.01.2020 

Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 19.03.2019година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката За отпочне со 
активностите за реконструкција на кровот на 

трпезаријата во селските гробишта во Зрновци 

Член 1 

Ја  објавувам   Одлуката За отпочне со 
активностите за реконструкција на кровот и 
трпезаријата во селските гробишта во Зрновци 
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бр.08-90/1   донесено на Седница на Советот на 
Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година.  

Член 2 

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

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09- 90/2 

27.01.2020 

Врз основа na  член 21 став 1 т.44 од 
статутот  на  Општина Зрновци (Сл.гласник на 
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина 
Зрновци на седница одржана на ден 24.01.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 

За oтпочнување на активности за 
реконструкција на кровот и  трпезаријата на 
кукичката во селските гробишта во Зрновци  

Член 1 

Се одобрува да се отпочне со активностите 
за реконструкција на кровот и трпезаријата во 
селските гробишта во Зрновци и тоа етапно.Што 
значи најпрвин да се изготви предмер пресметка 
колку би коштало ,а потоа да се отпочне етапно да 
се работи на објектот во селските гробишта во 
Зрновци.  

Но пак се задолжува градоначалникот да 
изнајде конкретно решение  

Член 3 

Одлуката за oтпочнување на активности за 
реконструкција на кровот на трпезаријата во 
селските гробишта во Зрновци 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. 08-90/1  

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

 За објавување на Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни 
услуги и на директороте на јавната установа за  

деца  за 2020 година 

I 

Ја објавувам  Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
максималниот износ на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни 
услуги и на директороте на јавната установа за  
деца  за 2020 година бр. 08-  91/1   донесена на 
седницата одржана на ден 24.01.2020 година  

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 91/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 166-з став (2) од Законот 
за заштита на децата ( Службен весник на 
Република Северна Македонија,, број 104/19 , 
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146/19 и 275/19 ) Советот на општина Зрновци на 
44-та седница одржана на 24.01.2020 година , 
донесе 

О   Д   Л  У  К  А за ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ОДЛУКАТА   

за утврдување на максималниот износ на вредноста 
на бодот за пресметување на платите на давателите 
на јавни услуги и на директорот  на јавната установа 

за  деца  за 2020 година 

Членот 1 се менува и гласи  

Член 1 

Максималниот износ на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни 
услуги и на директорот на јавната установа за деца, 
за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 
година изнесува 81,60 денари  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во Службен гласник на Општина 
Зрновци , а ќе се применува со исплатата на платата 
за  месец   јануари 2020 година.                                                                                                    
Совет на Општина Зрновци 

Претседател 

Владо Ристов 

бр. 08- 91/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  

Traktor DF – 554    на КЈП Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Traktor DF – 554    на КЈП Водна Кула Зрновци 

Зрновци бр. 08-92/1  донесена на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 92/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  

Traktor DF – 554    на КЈП Водна Кула 
Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапување на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Traktor DF – 554  

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. 08-92/1 

24.01.2020 
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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  
преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  
Preden no` za ~istewe na sneg TXC 
200  

на КЈП Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Preden no` za ~istewe na sneg TXC 200 на КЈП 
Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-93/1  донесена 
на седницата одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 93/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  

Preden no` za ~istewe na sneg TXC 
200 на КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапување на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Preden no` za ~istewe na sneg 
TXC 200  

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. 08-93/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  
преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  
Komunalen mul~er za treva i granki  
AGL 145  

на КЈП Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Komunalen mul~er za treva i granki  AGL 145 
на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-94/1  
донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 
година 

II 

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

Општина Зрновци 
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Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 94/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) 

Komunalen mul~er za treva i granki  
AGL 145  на КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапување на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Komunalen mul~er za treva i 

granki  AGL 145  

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. 08-94/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  
преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на  Zaden 

traktorski rovokopa~  BHSM – 554 
175 

на КЈП Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Zaden traktorski rovokopa~  BHSM – 554 175 
на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-95/1  
донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 
година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 95/2 

27.01.2020 

 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) Zaden 

traktorski rovokopa~  BHSM – 554 
17 на КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапува на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Zaden traktorski rovokopa~  
BHSM – 554 175 

Член 2  

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

Претседател 

Владо Ристов с.р 

Бр. 08-95/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  
преостапување на ( користење , 

стопанисување и одржување ) на  
Traktorska prikolka  Kuzey 3.5 

на КЈП Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Traktorska prikolka  Kuzey 3.5 на КЈП Водна 
Кула Зрновци Зрновци бр. 08-96/1  донесена на 
седницата одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 96/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А 

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) на 

Traktorska prikolka  Kuzey 3.5 на 
КЈП Водна Кула Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапува на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) на Traktorska prikolka  Kuzey 3.5 

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. 08-96/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  
преостапување на ( користење , 

стопанисување и одржување ) на  Zaden 

utovara~ U 100 на КЈП Водна Кула 
Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Zaden utovara~ U 100 на КЈП Водна Кула Зрновци 
Зрновци бр. 08-97/1  донесена на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 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- 97/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) Zaden 
utovara~ U 100 на КЈП Водна Кула 

Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапува на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Zaden utovara~ U 100  

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. 08-97/1 

24.01.2020 

 

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

 

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  
преостапување на ( користење , 

стопанисување и одржување ) на  
Solarka  za Traktor FRM на КЈП 

Водна Кула Зрновци 

I 

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на ( 
користење , стопанисување и одржување ) на  
Solarka  za Traktor FRM на КЈП Водна Кула 
Зрновци Зрновци бр. 08-98/1  донесена на 
седницата одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 98/2 

27.01.2020 

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на 
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци 
бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата 
одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О  Д  Л  У  К  А  

За преостапување на ( користење , 
стопанисување и одржување ) Solarka  

za Traktor FRMна КЈП Водна Кула 
Зрновци 

Член 1  

На КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци и се 
преостапува на ( користењ,стопанисување и 
одржување ) Solarka  za Traktor FRM 

Член 2  
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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. 08-98/1 

24.01.2020 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Решението За измена и 
допонување на Решението за именување на 

членови на Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња,, во 

Општина Зрновци  

I 

Го  објавувам Решението За измена и 
допонување на Решението за именување на 
членови на Управниот одбор на Јавната општинска 
установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња,, во 
Општина Зрновци број. 08-80/2  донесена на 
седницата одржана на ден 24.01.2020 година 

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 

бр. 09- 80/3 

27.01.2020 

Врз основа на член 114 став 13 од Законот за 
заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 
став 1 точка 5 од Законот за локалата самоуправа 
(“Службен весник на РМ“, број 5/02), член 21 став 1 
точка 28 од Статутот на Општина Зрновци  
(“Службен гласник на ОпштинаЗрновци“, број 
5/05),а согласно Предлогот на УО на ЈОУДГ ;; 
Бисерчиња,,  бр. 02-33/1 од 24.01.2020 година за 
иземање на член од УО на на ЈОУДГ ;; Бисерчиња,, 
с. Зрновци – Зрновци    Советот на општина Зрновци  
на седница  одржаната на ден 24.01.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

За измена и допонување на Решението за 
именување на членови на Управниот одбор на 

Јавната општинска установа за деца –детска 
градинка ,, Бисерчиња,, с. Зрновци – Зрновци во 

Општина Зрновци број 08 - 617/1 од 
21.11.2017година 

Член 1 

Во Решението за именување на членови на 
Управниот одбор на Јавната општинска установа за 
деца - Детска градинка “Бисрчиња“ - село Зрновци , 
општина Зрновци  број 08 - 617/1 од 
21.11.2017година  во   членот 1 се вршат следните 
измени и дополнувња; 

- На местото на на Кети Николова Преставник од 
оснивачот на која функцијата член на УО на ЈОУДГ 
,, Бисерчиња ,, с. Зрновци –Зрновци и престанува 
по сопствено барање  се именува  :  

1. Емилија Цветкова  за член на УО на ЈОУДГ 
,, Бисерчиња ,, с. Зрновци –Зрновци 

Член 2 

Ова Решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во службен 
гласник на општина Зрновци. 

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА  ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-80/2 
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24.01.2020 
 

Vrz osnova na ~len 44 став 1   од статутот на 
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци 
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на 
ден 19.03.2019година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За објавување на Одлуката   За obezbeдување 
тампон за трасата  

што ке се проширува на делницата Мородвис – 
Зрновци    

од регионалниот патен правец Мородвис – 
Зrnovci 

Член 1 

Ја објавувам Одлуката  За obezbeдување 
тампон за трасата што ке се проширува на 
делницата Мородвис – Зрновци   од регионалниот 
патен правец Мородвис – Зрновци бр.08-106/1   
донесено на Седница на Советот на Општина 
Зрновци на ден 24.01.2020 година.  

Член 2 

Заклучокот  влегува во сила со денот на 
донесувањето а ке се објави во Службен гл 

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

Бр. 09- 106/2 

27.01.2020 

Врз основа na  член 21 став 1 т.44 од статутот  
на  Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина 
Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на 
седница одржана на ден 24.01.2020 година донесе 

О Д Л У К А 

За obezbeдување тампон за трасата што ке 
се проширува на делницата Мородвис – Зрновци   

од регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци  

Член 1 

Со ова Одлука Советот на општина Зрновци 
одобрува да се набави тампон за трасата што ќе се 
проширува на Регионалниот патен правец   R2334 
(porane{en R 609) delnica Morodvis - Zrnovci  

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. 08-106/1  

24.01.2020 

 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К 

За објавување на О Д Л У К А 

за кофинансирање на изградба на Крак  од 
канализациона мрежа 

за дел од улицата Скопска с. Зрновци Општина 
Зрновци  

I 
Ја објавувам  Одлуката за кофинансирање 

на изградба на Крак  од канализациона мрежа за 
дел од улицата Скопска с. Зрновци Општина 
Зрновци бр. 08-  123/1   донесена на седницата 
одржана на ден 31.01.2020 година  

II 

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

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р 
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бр. 09- 123/2 

31.01.2020 

 

Врз основа на член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на 
општина Зрновци (Сл. гласник на Општина Зрновци 
бр. 05/05) , Советот на Општина Зрновци на 
седницата одржана на ден 31.01.2020 година 
донесе : 

О Д Л У К А  

За кофинансирање на изградба на Крак  од 
канализациона мрежа  

за дел од улицата Скопска с. зрновци 

Член 1  

 Со оваа Одлука Советот на Општина 
зрновци ОДОБРУВА  сопствено учество од 
208.178,00 денари , односно 10% од вредноста на 
проектот за изградба на крак од канализаиона 
мрежа за дел од улицата Скопска с. Зрновци 
Општина Зрновци . 

Член 2  

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-123/1 

31.01. 2020 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.32 

 1 . Одлука За усвојување на информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на 
Советот на Општина Зрновци  во 2019 година  

2. Одлука За усвојување на информацијата од градоначалникот за работењето на локалната самоуправа во 2019 
година  

3. Одлука За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво  
тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година  

4.Одлука за измена и дополнување на одлуката  за утврдување на вредноста на бодот за платитена 

државните службеници за 2020 година 

5. Одлука За давање на приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални 
патишта во Општина Зрновци  

6.Одлука За oтпочнување на активности за реконструкција на кровот и  трпезаријата на кукичката во селските 
гробишта во Зрновци  

7. Одлука За oтпочнување на активности за реконструкција на кровот и  трпезаријата на кукичката во селските 
гробишта во Зрновци  

8.Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот  на јавната установа за  деца  за 2020 
година 

9. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на  Preden no` za ~istewe na 

sneg TXC 200 на КЈП Водна Кула Зрновци 

10. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) Komunalen mul~er za treva i 
granki  AGL 145  на КЈП Водна Кула Зрновци 

11. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) Zaden traktorski rovokopa~  

BHSM – 554 17 на КЈП Водна Кула Зрновци 

12. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) на Traktorska prikolka  Kuzey 
3.5 на КЈП Водна Кула Зрновци 

13. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) Zaden utovara~ U 100 на КЈП 
Водна Кула Зрновци 

14. Одлука За преостапување на ( користење , стопанисување и одржување ) Solarka  za Traktor FRMна КЈП 
Водна Кула Зрновци 
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15. Решение За измена и допонување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца –детска градинка ,, Бисерчиња,, с. Зрновци – Зрновци во Општина Зрновци број 08 - 
617/1 од 21.11.2017година 

16.Одлука За obezbeдување тампон за трасата што ке се проширува на делницата Мородвис – Зрновци   од 
регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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