СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
ГОДИНА XXI

Бр. 16

Зрновци 21.12.2018 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 давање на
согласност на Одлуката за утврдување на тарифата
за снабдување со вода за пиење за 2019 година

I
Ја објавувам Одлуката за давање на
согласност на Одлуката за утврдување на тарифата
за снабдување со вода за пиење за 2019 година бр.
08- 875/1 донесена на седницата одржана на ден
19.12.2018 година
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

излегува по потреба

831/1 до Советот на Општина Зрновци од стрна на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност
на Одлуката за утврдување на тарифата за
снабдување со вода за пиење за пиење за 2019
година по м3,Советот на Општина Зрновци на
седницата одржана на ден 19.12.2018 година
донесе :
ОДЛУКА
За давање на согласност на Одлуката за
утврдување на тарифата за снабдување со вода за
пиење за 2019 година во висина од 26 денари /м3
донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,Зрновци
Член 1
Се дава
согласност на Одлуката за
утврдување на тарифата за снабдување со вода за
пиење за 2019 година во висина од 26 денари /м3
донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,Зрновци бр. 03-625 од 18.12.2018 година

Општина Зрновци
Градоначалник

Член 2

Блаже Станков с.р

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

бр. 09- 875/2

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

21.12.2018

Претседател
Владо Ристов с.р.

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-
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Бр. 08- 875/1
19.12 .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

на Одлуката за утврдување на тарифата за
собирање и одведување на урбани отпадни води
за 2019 година по м3,Советот на Општина Зрновци
на седницата одржана на ден 19.12.2018 година
донесе :
ОДЛУКА

З А К Л УЧ О К
за објавување на Одлуката за утврдување
на тарифата за собирање и одведување на урбани
отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари
/м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,Зрновци

I
Ја објавувам Одлуката за давање на
согласност на Одлуката за утврдување на тарифата
за собирање и одведување на урбани отпадни води
за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена
од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр.
08- 876/1 донесена на седницата одржана на ден
19.12.2018 година
II

За давање на согласност на Одлуката за
утврдување на тарифата за собирање и одведување
на урбани отпадни води за 2019 година во висина
од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
Член 1
Се дава
согласност на Одлуката за
утврдување на тарифата за собирање и одведување
на урбани отпадни води за 2019 година во висина
од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци бр. 03-626 од 18.12.2018
година
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Општина Зрновци

Владо Ристов с.р.

Градоначалник

Бр. 08- 876/1

Блаже Станков с.р

19.12.2018

бр. 09- 876/2

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

21.12.2018
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.03831/1 до Советот на Општина Зрновци од стрна на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност

Претседател

З А К Л УЧ О К
За објавување на Одлуката за давање на
согласност на Одлуката за спроведување на
Решението од Регулаторната комисија
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I

Ја објавувам Одлуката за давање на
согласност на Одлуката за спроведување на
Решението од Регулаторната комисија бр. 08- 877/1
донесена на седницата одржана на ден 19.12.2018
го
II
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

3 години процентуално ќе се зголемуваат во висина
од 5%.
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.

Општина Зрновци
Бр. 08- 877/1
Градоначалник
19.12.2018
Блаже Станков с.р
бр. 09- 877/2
21.12.2018
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.03831/1 до Советот на Општина Зрновци од стрна на
КЈП,,Водна кула,,-Зрновци за давање на согласност
на Одлуката за спроведување на Решението од
регулаторна комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018
,Советот на Општина Зрновци на седницата
одржана на ден 19.12.2018 година донесе :
ОДЛУКА
За давање на согласност на Одлуката за
спроведување на Решението од Регулаторната
комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 година
Член 1
Се дава
согласност на Одлуката за
спроведување на Решението од Регулаторната
комисија бр. 08-108/18 од 02.11.2018 година дека
цената на водата за пиење и цената за собирање и
одведување на урбани отпадни води во наредните

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
на просторот – Плоштадодот во Зрновци за
одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30
декември 2018 година

I
Ја објавувам Одлуката за одобрување на
просторот – Плоштадодот во Зрновци за одржување
на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018
година бр. 08- 878/1
донесена на седницата
одржана на ден 19.12.2018 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- 878/2

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

21.12.2018
Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од Статутот
на општина Зрновци (Сл.гласник на Општина
Зрновци бр.5/05) а во врска со поднесеното Барање
од 29.11.2018 година
до Советот на Општина
Зрновци од стрна на ПИНК ФЕШН ДООЕЛ
од
Пробиштип
,Советот на Општина Зрновци на
седницата одржана на ден 19.12.2018 година
донесе :

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 на
еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од
Зрновци
I

ОДЛУКА
За одобрување на просторот – Плоштадодот
во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите
28, 29 и 30 декември 2018 година

Ја ојавувам Одлуката за давање на
еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од
Зрновци бр. 08- 798/2 од 21.11.2018 година
година

Член 1
Се одобрува фирмата ПИНК ФЕШН ДООЕЛ
од Пробиштип
да го користи просторот –
Плоштадодот во Зрновци од 300 м2 за одржување
на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30 декември 2018
година.
За површината од 300 м2 што ќе се користи
за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и 30
декември 2018 година, корисникот да плати по 5
денари од м2 дневно .

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- 798/3

Член 2
Средствата да се уплатат на жиро сметка на
КЈП ,, Водна Кула ,, зрновци.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето
а ке се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .
СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

28.11.2018
Врз основа на член 43 став 1 т.17 од статутот на
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци
бр.5/05), Градоначалникот на Општина Зрновци на
ден 21.11.2018 година донесе :
ОДЛУКА
За давање на еднократна помош на лицето
Мирјана Ристова од Зрновц

Претседател
Член 1
Владо Ристов с.р.
Бр. 08- 878/1
19.12.2018

Поради покривање на дел од трошоците
направени за погребални услуги на покојниот
Ангелчо Ристов од Зрновци (по Беарње поднесено
од неговата сопруга Мирјана Ристова бр.09-798/2)

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

да се исплати еднократна парична помош во висина
од 3.850.00 денари.
Средствата од став 1 на овој член да се
исплатат на име Мирјана Ристова од Зрновци со
ЕМБГ 1112963465021 , трансакциска сметка
210501725876332 НЛБ Банка АД –Скопје
Составен дел на оваа Одлука е Потврда за
смрт и лекарски извештај за причината за смрт
Член 2
Парите да послужат за целите споменати во чл.1 од
оваа Одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето .
Градоначалник
Блаже Станков
Бр. 09- 798/2
21.11.2018
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СОДРЖИНА
НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.16
1 . Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење за
2019 година во висина од 26 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци
2. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани
отпадни води за 2019 година во висина од 6 денари /м3 донесена од страна на УО на КЈП,,Водна кула,,-Зрновци .
3. Одлука за давање на согласност на Одлуката за спроведување на Решението од Регулаторната комисија бр. 08108/18 од 02.11.2018 година дека цената на водата за пиење и цената за собирање и одведување на урбани
отпадни води во наредните 3 години процентуално ќе се зголемуваат во висина од 5%.
4.Одлука за одобрување на просторот – Плоштадодот во Зрновци за одржување на Панаѓур за деновите 28, 29 и
30 декември 2018 година
5. Одлуката за давање на еднократна помош на лицето Мирјана Ристова од Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци
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