СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
ГОДИНА XXI

Бр. 13

Зрновци 25.10.2018 год.

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 УЧ О К
За објавување на Одлуката за усвојување на
информацијата во врска со Годишниот план за
наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС ,,
Брегалница ,, Кочани за наводнителната сезона
2019 година

излегува по потреба
О Д Л У КА

За усвојување на информацијата во врска со
Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ
од ХМС ,, Брегалница ,, Кочани за наводнителната
сезона 2019 година .
Член 1
Се усвојува информацијата во врска со
Годишниот план за наводнување зафатено со ЛКМ
од ХМС ,, Брегалница ,, Кочани за наводнителната
сезона 2019 година.

I
Ја ојавувам Одлуката за усвојување
информацијата во врска со Годишниот план за
наводнување зафатено со ЛКМ од ХМС ,,
Брегалница ,, Кочани за наводнителната сезона
2019 година бр. 08- 745/1 донесена на седницата
одржана на ден 24.10.2018 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

II

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

Бр. 08-745/1
24.10.2018

Блаже Станков с.р

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

бр. 09- 745/2

З А К Л УЧ О К

25.10.2018

За објавување на Програмата одржување на
локалните патишта и улици на подрачјето на
општина Зрновци во зимски услови 2018/2019

Градоначалник

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 24.10.2018 година
донесе :
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I

Ја ојавувам Програмата за одржување на
локалните патишта и улици на подрачјето на
општина Зрновци во зимски услови бр. 08- 746/1
донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018
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- 746/2
25.10.2018
П Р О Г Р А М А
За одржување на локални патишта и улици на
подрачјето на општина Зрновци во зимски услови
2018/2019
ВОВЕД
Оваа програма со која се предвидува
одржување на локалните патишта и улици на
подрачјето на општина Зрновци во зимски услови е
од скромен карактер , мешѓутоа со текот на времето
истата ќе се усовршува и надградува .
Оваа Програма опфаќа :
- Должина на локалната патна и улична мрежа на
подрачјето на Општина Зрновци

- Улици по населените места во општина Зрновци
во должина од 20 км
Начин на дејствување
На подрачјето на општина Зрновци нема
специјализирана фирма која може да изведува
оперативни работи - одржување на улици и
локални патишта ви зимски услови . На подрачјето
на општина Кочани постај претпријатија кои вршат
оперативни работи како што е наведено во оваа
програма , меѓутоа поради ангажирање на други
места , Ние општината Зрновци ќе склучиме
договор со физичко лице или фирма кои
располагаат со сета механизација која е доволна за
одржување на локалните поатишта и улици на
подрчјето на општина Зрновци .Со оваа програма
приоритет се дава локалниот патен правец
Зрновци-Мородвис. Видовиште па потоа приоритет
се дава на главните сообраќајници низ населените
места , а потоа и останатите улици во населените
места во општина зрновци.
Расположиви средства и опрема за зимско
одржување
Сооглед на фактот дека општината Зрновци
располага со релативно мал буџет , сретства за оваа
намена општината добива од Јавното претпријатие
за државни патишта и тоа во овој момент ќе се
користат сретствата што општината ќе ги добива за
одржување на локални патишта и улици .
Во делот што се однесува на опремата за зимско
одржување како што напоменавме општина
Зрновци нема опрема меѓутоа договор ќе склучиме
со приватно или правно лице кое што располага со
комплетна опрема за расчистување на снег.

- Начин на дејствување
- Расположиви средства и опрема за зимско
одржување
Должина на локалната патна и улична мрежа
Располагаме со релативно мала по должина
локална патна мрежа додека поголемиот дел
отпаѓа на улична мрежа.
- Локални патишта : Зрновци –МородвисВидовиште во должина од 6 км

На крај од оваа Програма мораме да напоменеме
дека доколку дојде до некои непредвидени
околности
односно
елементарни
непогоди
предизвикани од Виша сила во тој момент ќе се
формира Кризен штаб во кој ќе бидат влкучени
претставници
од
општината
Зрновци
,
Министерсвото за внатрешни работи , Дидекцијата
за заштита и спасување , Центарор за управување
со кризи , Јавното претпријатие за државни патишта
–подружница Кочани.
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Оваа Програма влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
Општина Зрновци .
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Претседател

531 од 17.10.2018 година до Советот на Општина
Зрновци од стрна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за
давање на согласност на правилникот за плати на
вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци ,Советот
на Општина Зрновци на седницата одржана на ден
24.10.2018 година ја донесе :
ОДЛУКА

Владо Ристов
Бр. 08-746/1

За давање на согласност на Правилникот за
плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци

24.10.2018

Член 1

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

Се дава согласност на Правилникот за
плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци
бр. 03-513 од 12.10.2018

З А К Л УЧ О К
За објавување на Одлуката за давање
согласност на Правилникот за плати на вработените
во КЈП,,Водна Кула,,-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

I
Ја ојавувам Одлуката за давање согласност
на Правилникот за плати на вработените во
КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци бр. 08- 747/1 донесена
на седницата одржана на ден 24.10.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Владо Ристов с.р.
Бр. 08- 747/1
24.10.2018
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 УЧ О К

Општина Зрновци
Градоначалник
Блаже Станков с.р

За објавување на Одлуката за давање
согласност на Одлуката за утврдување на висината
на вредноста на бодот за плати на вработените во
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

бр. 09- 747/2
25.10.2018
Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот
за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03
,49/06, ....,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03-

I
Ја ојавувам Одлуката за давање согласност
на Одлуката за утврдување на висината на
вредноста на бодот за плати на вработените во
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
бр. 08- 748/1
донесена на седницата одржана на ден 24.10.2018
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- 748/2
25.10.2018
Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот
за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03
,49/06, ....,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03532 од 17.10.2018 година до Советот на Општина
Зрновци од стрна на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за
давање на согласност на Одлуката за утврдување на
висината на вредноста на бодот за плати на
вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
,Советот на Општина Зрновци на седницата
одржана на ден 24.10.2018 година ја донесе :
ОДЛУКА
За давање на согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

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 УЧ О К
За објавување на Одлуката за давање
согласност на Одлуката за утврдување на висината
на цената на комуналната такса за потрошена вода
по м3 и висина на цената на комунална такса за
користење на канализациона мрежа на КЈП,,Водна
кула,,-Зрновци
I
Ја ојавувам Одлуката за давање согласност
на Одлуката за утврдување на висината на цената на
комуналната такса за потрошена вода по м3 и
висина на цената на комунална такса за користење
на канализациона мрежа на КЈП,,Водна кула,,Зрновци бр. 08- 749/1 донесена на седницата
одржана на ден 24.10.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
Општина Зрновци

Член 1

Градоначалник

Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
плати на вработените во КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
бр. 03-514 од 12.10.2018 година

Блаже Станков с.р

Член 2

Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот
за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03
,49/06, ....,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање бр.03530 до Советот на Општина Зрновци од стрна на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност
на Одлуката за утврдување на висината на цената на
комуналната такса за потрошена вода по м3 и
висина на цената на комунална такса за користење
на канализациона мрежа на КЈП,,Водна кула,,Зрновци ,Советот на Општина Зрновци на

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- 748/1
24.10.2018

бр. 09- 749/2
25.10.2018
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седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја
донесе :

Мородвис бр. 08- 750/1 донесена на седницата
одржана на ден 24.10.2018 година

ОДЛУКА

II

За давање на согласност на Одлуката за
утврдување на висината на цената на комуналната
такса за потрошена вода по м3 и висина на цената
на комунална такса за користење на канализациона
мрежа на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци

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

Член 1

Градоначалник

Се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на цената на комуналната
такса за потрошена вода по м3 и висина на цената
на комунална такса за користење на канализациона
мрежа на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 03-515 од
12.10.2018 година

Блаже Станков с.р

Општина Зрновци

бр. 09- 750/2
25.10.2018

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

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 24.10.2018 година
донесе :

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

О Д Л У КА

Претседател

За одобрување изградба на споменик во с.
Мородвис на паднатите борци во Народно
ослободителната борба од с. Мородвис .

Член 2

Владо Ристов с.р.
Бр. 08- 749/1
24.10.2018
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 УЧ О К
За објавување на Одлуката за одобрување
изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите
борци во Народно ослободителната борба од с.
Мородвис

Член 1
Се одобрување изградба на споменик во с.
Мородвис на паднатите борци во Народно
ослободителната борба од с. Мородвис .
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

I
Ја ојавувам Одлуката за одобрување
изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите
борци во Народно ослободителната борба од с.
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Претседател
Владо Ристов
Бр. 08-750/1
24.10.2018

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 УЧ О К
За објавување на Одлуката за давање
согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно
претпријатие ,, Водна Кула ,, - 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 с.р.

I
Ја ојавувам Одлуката за давање согласност
на Бизнис планот на Комуналното јавно
претпријатие ,, Водна Кула ,, - Зрновци бр. 08751/1
донесена на седницата одржана на ден
24.10.2018 година

Бр. 08- 751/1
24.10.2018
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

II
З А К Л УЧ О К
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци
Општина Зрновци
Градоначалник

За објавување на Одлуката за одобрување
склучување на Договор за услуга за
водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци
помеѓу Советот на Општина Зрновци и
Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, Зрновци

Блаже Станков с.р
бр. 09- 751/2
25.10.2018
Врз основа на член 11 став 1 т.5 од Законот
за јавни претпријатија (Сл.весник 38/96 ,6/02 ,40/03
,49/06, ....,64/018) и член21 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05) ,Советот на Општина Зрновци на
седницата одржана на ден 24.10.2018 година ја
донесе :

I
Ја ојавувам Одлуката за одобрување
склучување
на
Договор
за
услуга
за
водоснабдување и канализација во ЕЛС Зрновци
помеѓу Советот на Општина Зрновци и
Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, Зрновци бр. 08- 752/1 донесена на седницата
одржана на ден 24.10.2018 година
II

ОДЛУКА

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

За давање на согласност на Бизнис планот
на Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,,
- Зрновци

Општина Зрновци

Член 1

Градоначалник
Блаже Станков с.р

Се дава согласност на Бизнис планот
наКомуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,,
- Зрновци бр.03-546 од.22.10.2018.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

бр. 09- 752/2
25.10.2018

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 24.10.2018 година
донесе :
ОДЛУКА
За одобрување склучување на Договор за
услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС
Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и
Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, Зрновци
Член 1
Се одобрува склучување на Договор за
услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС
Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и
Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, 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 с.р.
Бр. 08- 752/1
24.10.2018
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СОДРЖИНА
НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.13
1 . Одлуката за усвојување на информацијата во врска со Годишниот план за наводнување зафатено со
ЛКМ од ХМС ,, Брегалница ,, Кочани за наводнителната сезона 2019 година
2. Програмата за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Зрновци во зимски
услови за 2018/2019
3. Одлуката за давање согласност на Правилникот за плати на вработените во КЈП,,Водна Кула,,-Зрновци
4. Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за плати на вработените во КЈП,,Водна кула
5. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на цената на комуналната такса
за потрошена вода по м3 и висина на цената на комунална такса за користење на канализациона мрежа на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
6. Одлуката за одобрување изградба на споменик во с. Мородвис на паднатите борци во Народно
ослободителната борба од с. Мородвис
7. Одлуката за давање согласност на Бизнис планот на Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, Зрновци
8. Одлуката за одобрување склучување на Договор за услуга за водоснабдување и канализација во ЕЛС
Зрновци помеѓу Советот на Општина Зрновци и Комуналното јавно претпријатие ,, Водна Кула ,, - Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци
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