
 
 

         
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА        
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 023-41/2021-01-4 
Датум: 09.11.2021. године 
Велико Градиште 
 
 
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (Сл.гласник РС бр. 18/2016 и 
95/2018- аутентично тумачење), 70. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 
општине Велико Градиште'' бр. 2/2019) и члана 11 и 12. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) и члана 
8. став 4. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени („Службени гласник општине Велико 
Градише“ бр. 5/17) a ради давања сагласности на годишњи План и Програм сакупљања 
отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину,  
          Општинско веће општине Велико Градиште на 32. седници одржаној 
09.11.2021.године,  је донело, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм активности сакупљања отпада и 
одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину, који 
је донело привредно друштво „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

          Општина Велико Градиште и конзорцијум извршиоца- „Spider Serbia“ доо Борча, 
„Spider envirometal Services S.A. из Грчке и Depo Sistem д.о.о. из Новог Сада, закључили су 
дана 27.07.2009. године под бр. 501-49/2009-01-2 Уговор о поверавању обављања 
комуналних делатности у општини Велико Градиште. Предметним уговором уступилац, 
општина Велико Градиште поверила је извршиоцу обављање комуналних делатности на 
пословима сакупљања, одвожења и одлагања отпада и послове одржавања хигијене јавних 
површина. 
          Обавеза извршиоца је да годишње уступиоцу доставља План и Програм активности 
сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште. 
Привредно друштво „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче доставило је Општинском већу општине 
Велико Градиште. Општинско веће општине Велико Градиште је разматрајући предметни 
План и Програм, као и дато позитивно мишљење Одељења за локални и економски развој 
које је ово привредно друштво претходно прибављено сходно члану 5. Одлуке о одржавању 
чистоће на површинама јавне намене (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 
бр.13/2018), дало сагласност на основу члана 8. став 4. Одлуке о комуналном уређењу и 
хигијени (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.5/2017). 
          Због свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву Решења.    
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