
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Велико Градиште 
 
          На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16 и 14/17), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градише“ бр. 11/08), и члана 31. Одлуке о водоводу 
и канализацији („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 10/2017)решавајући по захтеву JKП 
„Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта ул. Сремска бр.1, ради давања сагласности на цене одређене 
Oдлуком о измени Ценовника цене воде у сеоском насељу Царевац на територији општине Велико Градиште 
бр.733/2017 од 15.05.2017.године, 
          Општинско веће општине Велико Градиште на 41-ој седници одржаној 14.02.2018 године  дана,  
донело је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку бр.372/2018 од 01.02.2018.године о измени Ценовника комуналних 
услуга на цене воде у сеоском насељу Царевац на територији општине Велико Градиште бр.733/2017 од 
15.05.2017.године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на својој седници одржаној 
дана 01.02.2018.године. 
 
II – НОВИЦЕНОВНИКће се примењивати од 01.03.2018. године. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта поднело је захтев Општинском већу општине Велико 
Градиште за давање сагласност на Одлуку о измени Ценовника цене воде у сеоском насељу Царевац на 
територији општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико  Градише“ бр.733/2017 од 15.05.2017. године. 
У Одлуци је  наведено да је Општинско веће општине Велико Градиште дало сагласност на предложену цену 
воде за кориснике из сеоског водовода насеља Царевац, одређену на 40 динара по м³. Како је у периоду од 
маја 2017.године па до данас преузет  низ радњи на уређењу сеоског водовода, водоизворишта, резервоара и 
целокупне мреже и система у насељу Царевац, а истовремено је након дужег низа година произведена и 
испоручена вода физичко-хемијски и микробиолошки исправна за пиће и употребу, те су се стекли услови да 
се цена воде у насељу Царевац изједначи са ценом воде за сва остала насеља у Великом Градишту и околним 
селима где сеоским водоводима управља ЈКП „Дунав Велико Градиште. 
Из свих напред наведених разлога Општинско веће општине Велико Градиште одлучило је као у 
диспозитиву. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
Драган Милић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 



 


