
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 

ГОДИНА XXI            Бр. 11                   Зрновци 27.09.2018 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 Решението  за Запирање  на 
објавувањето на Одлуката за давање согласност за 
промена на цената на комуналните услуги на КЈП ,, 
Водна Кула ,, Зрновци бр. 09-671 /2 од 24.09.2018 

година 

I  

Го  ојавувам Решението  за Запирање  на 
објавувањето на Одлуката за давање согласност за 
промена на цената на комуналните услуги на КЈП ,, 
Водна Кула ,, Зрновци бр. 09-671 /2 од 24.09.2018  

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- 671/3 

27.09.2018 

Врз основа на член 51 ст.1 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и член 45 
ст.1 од Статутот на Општина Зрновци (Сл. Гласник на 
Општина Зрновци бр.05/05 ) , Градоначалникот на 
Општина Зрновци на ден 24.09.2018 година донесе  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

Се ЗАПИРА објавувањето на Одлуката за давање 
согласност за промена на цената на комуналните 
услуги на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци бр. 08-671 /1 
од 21.09.2018 донесена на 18-та  редовна седница 
на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 
19.009.2018 година со образложение : Советот на 
општина Зрновци повторно да ја разгледа Одлуката 
за утврдување висината на кумунална такса за 
потрошена водапо м3 и висината на комунална 
такса за користење на канализационата мрежа . 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е  

Од страна на КЈП ,, Водна Кула ,, Зрновци до 
Советот на Општина Зрновци е доставено Барање 
бр. 03-472/1 од 12.09.2018 година со кое барат 
Согласност на Одлуката за утврдување висината на 
комунална такса за потрошена вода по м3 и 
висината на комунална такса за користење на 
канализационата мрежа бр. 03-337/2 од 29.06.2018 
година . 

На седницата одржана на ден 19.09.2018 
година Советот на Општина Зрновци донесе Одлука 
бр. 08-671 од 21.09.2018 година за давање 
согласност  на Одлуката за утврдување висината на 
комунална такса за потрошена вода по м3 и 
висината на комунална такса за користење на 
канализационата мрежа. 

Од страна на Советот на Општина Зрновци 
барам повторно да ја разгледа Одлуката за 
утврдување висината на  комунална такса за 
потрошена вода по м3 и висината на комунална 
такса за користење на канализационата мрежа, 
поради тоа што истата е нејасна и гласи дека ќе се 
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применува за наплатните сметки за месец јуни 2018 
година . 

Сооглед на горе наведеното , одлучено е 
како во диспозитивот на Решението . 

Доставено до  

-Архива  

- Совет на општина Зрновци  

Општина Зрновци 

Градоначалник 

Блаже Станков с.р. 

бр. 09- 671/2 

24.09.2018 
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С О Д Р Ж И Н А 

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.11   

 1 . Решение  за Запирање на  Одлуката за давање согласност за промена на цената на комуналните услуги на КЈП 
,, Водна Кула ,, Зрновци бр. 08-671 /1 од 21.09.2018 донесена на 18-та  редовна седница на Советот на Општина 
Зрновци одржана на ден 19.009.2018 година 

 

Издавач : Општина Зрновци  
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