
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
ГОДИНА XXII            Бр. 27     Зрновци 19.09.2019 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 усвојување на 
Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша 

Стоилов ,, Зрновци  за учебната 2019/2020 година   

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша 
Стоилов ,, Зрновци  за учебната 2019/2020 година  
бр. 08- 664/1   донесена на седницата одржана на 
ден 13.09.2019 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- 609/2 

19.09.2019 

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 13.09.2019 година 
донесе :  

 

О  Д  Л  У  К А  

За усвојување на на Годишната програма за работа 
на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 

2019/2020година   

Член 1  

Се усфојува  Годишната програма за работа 
на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 
2019/2020 година   

Член 3  

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-609/1 

13.09.2019 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за дополнување на 
Одлуката за давање на согласност на одлуката за 
утврдување  на тарифата за вода за пиење бр. 08-

875/1 од 19.12.2018 I  

 

I 
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Ја ојавувам Одлуката за дополнување на Одлуката 
за давање на согласност на одлуката за утврдување  
на тарифата за вода за пиење бр. 08-875/1 од 
19.12.2018     донесена на седницата одржана на 
ден 13.09.2019 година под бр. 08-610/1 

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- 610/2 

19.09.2019 

 

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 13.09.2019 година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За дополнување на Одлуката за давање на 
согласност на одлуката за утврдување  на тарифата 

за вода за пиење бр. 08-875/1 од 19.12.2018  

Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
врши дополнување на Одлуката за давање на 
согласност на одлуката за утврдување  на тарифата 
за вода за пиење бр. 08-875/1 од 19.12.2018 и тоа 
наместо за 2019 година да стои  за регулиран 
период 2019-2021 година Согласно Решението на 
Регулаторната Комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Македонија . 

Член 3  

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

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-610/1 

13.09.2019 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за дополнување на 
Одлуката за давање на согласност на одлуката за 

утврдување  на тарифата за собирање и 
одводнување на урбани отпадни води  бр. 08-876/1 

од 19.12.2018 

I 

Ја ојавувам Одлуката за дополнување на Одлуката 
за давање на согласност на одлуката за за 
утврдување  на тарифата за собирање и 
одводнување на урбани отпадни води  бр. 08-876/1 
од 19.12.2018донесена на седницата одржана на 
ден 13.09.2019 година под бр. 08-612/1 

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- 612/2 

19.09.2019 

 

 

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина 
Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , 
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Советот на општина Зрновци на седницата одржана 
на ден 13.09.2019 година донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За дополнување на Одлуката за давање на 
согласност на одлуката за утврдување  на тарифата 

за собирање и одводнување на урбани отпадни 
води  бр. 08-876/1 од 19.12.2018  

Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
врши дополнување на Одлуката за давање на 
согласност на одлуката за утврдување  на тарифата 
за собирање и одводнување на урбани отпадни 
води  бр. 08-876/1 од 19.12.2018  и тоа наместо за 
2019 година да стои  за регулиран период 2019-
2021 година, Согласно Решението на Регулаторната 
Комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Македонија  бр. 08-108/18 од 02.11.2018  

Член 3  

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

Претседател 

Владо Ристов 

Бр. 08-612/1 

13.09.2019 

 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за  усвојување на 
Интегралниот   план за локален развој на Општина 

Зрновци за период од 2019 -2023 

 

I 

Ја ојавувам Одлуката за  усвојување на 
Интегралниот   план за локален развој на Општина 
Зрновци за период од 2019 -2023 бр. 08-610  од 
13.09.2019 донесена на седницата одржана на ден 
13.09.2019 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- 610/2 

19.09.2019 

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 13.09.2019 година 
донесе :  

О  Д  Л  У  К А  

За усвојување на Интегралниот   план за локален 
развој на Општина Зрновци  

за период од 2019 -2023 

Член 1  

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука  
го  усвои   Интегралниот  план за локален развој на 
Општина Зрновци  за период од 2019 -2023 

Интегралниот  план за локален развој на 
Општина Зрновци  за период од 2019 -2023 е 
составен дел на оваа Одлука  

Член 3  

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 

Бр. 08-610/1 

13.09.2019 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за усвојување на работа 
на Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина 

Зрновци за 2019/2020 година 

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
работа на Јавната општинска установа за деца-
Детска градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци 
,општина Зрновци за 2019/2020 година бр. 08- 
616/1   донесена на седницата одржана на ден 
19.09.2018 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. 09-616/2 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа  ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Зрновци (“Службен весник на РМ“, број 
5/05), Советот на општина Зрновци на ден 
19.09.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА  

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2019/2020 ГОДИН 

Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на 
Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина 
Зрновци за 2019/2020 година. 
 
Составен дел на текстот на оваа одлука 
еПрограмата за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2019/2020 година. 

 
Член 2 

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

 

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

Бр. 08-616 

19.09.2019 

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

З  А  К  Л  У Ч  О  К  

За објавување на Одлуката за усвојување на 
Извештајот  за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2018/2019 година. 

 

I  

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на 
Извештајот  за работа на Јавната општинска 
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установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2018/2019 година. бр. 08- 617/1   донесена 
на седницата одржана на ден 19.09.2018 
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. 09-617/2 

19.09.2018 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа  ("Службен весник на РМ" бр. 
5/02), член 21 став 1 точка 29 од Статутот на 
Општина Зрновци (“Службен весник на РМ“, број 
5/05), Советот на општина Зрновци на ден 
19.09.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВЗЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ  ЗА РАБОТА НА 
ЈАВНАТА ОПШТИНСКА  

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА 
“БИСЕРЧИЊА“  

ВО ОПШТИНА ЗРНОВЦИ ЗА 2018/2019 ГОДИНА 

Член 1 

 СЕ УСВОЈУВА Извештајот  за работа на 
Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина 
Зрновци за 2018/2019 година. 
 
Составен дел на текстот на оваа одлука е 
извештајот за работа на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци 
за 2018/2019 година. 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на општината Зрновци ”.  

SOVET NA OP[TINA ZRNOVCI 

Pretsedatel 

Vlado Ristov 

Бр. 08-617 

19.09.2019 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.27 

 

 1 . Одлука за усвојување на на Годишната програма за работа на ОУ ,, Синиша Стоилов ,, Зрновци  за учебната 
2019/2020година   

2. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување  на тарифата за вода 
за пиење бр. 08-875/1 од 19.12.2018  

3. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување  на тарифата за 
собирање и одводнување на урбани отпадни води  бр. 08-876/1 од 19.12.2018  

4. Одлука за усвојување на Интегралниот   план за локален развој на Општина Зрновци за период од 2019 -2023 

5. Odluka za усвојување Програмата за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 
,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2019/2020 година  

6. Odluka za увојување на Извештајот  за работа на Јавната општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,Бисерчиња,,-село Зрновци ,општина Зрновци за 2018/2019 година. 

 

Издавач : Совет на Општина Зрновци  
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