
 

 На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 6. Анекса бр. 1 Уговора о поверавању обављања комуналних 

делатности број 501-49/2009-01-2 од 25.07.2011. године, разматрајући захтев за давање сагласности 

на ценовник услуга Предузећа за производњу, промет и услуге „Spider Serbia“ Београд број 501-

45/2022-01-2 од  17.05.2022. године  

 Општинско веће општине Велико Градиште на 58. седници одржаној дана 18.07.2022. 

године, je донело:  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Предузећу „Spider Serbia“ Београд-Борча, на предложени Ценовник 

услуга и то: 

 

1. Категорија 1- сеоска домаћинства са 1 чланом : 248,38 РСД + ПДВ на месечном нивоу  

2. Категорија 2 –домаћинства са 1 чланом у насељу Велико Градиште:  310,47 РСД +ПДВ на 

месечном нивоу  

3. Категорија 3-сеоска домаћинства са више од 1 члана : 558,84 РСД +ПДВ на месечном нивоу  

4. Категорија 4-домаћинства са више од једног члана у насељу Велико Градиште :608,52 РСд 

+ПДВ на месечном нивоу  

5. Корисници викенд кућа и других објеката за одмор и рекреацију на територији општине: 

310,48 РСД+ ПДВ на месечном нивоу  

6.  За скупљање одвожење и одлагање отпада за становиштво-стамбене објекте у којима нема 

лица са пријављеним пребивалиштем :779,59 РСД +ПДВ на месечном нивоу  

7. За скупљање одвожење и одлагање отпада за привредну делатност  : 37,79 РСД+ ПДВ по м2 

пословног простора  

8. За скупљање, одвожење и одлагање отпада за привредно-пословне објекте на Сребрном 

језеру-Бели Багрем : 37,79 РСД+ ПДВ по м2 пословног простора за месеце тристичке сезоне 

(јун-септембар) 

9. За скупљање , одвожење и одлагање отпада и одржавање хигијене јавних површина за 

институције : 18,88 РСД+ ПДВ по м2 

 

Наведене цене је сходно датом потребно увећати за износ ПДВ-а како је и наведено, а који износи 

10%. 

 

II Овај Ценовник примењиваће се од 01.08.2022. године. 

 

Образложење 

 Дана 17.05.2022.г. Општинском већу општине Велико Градиште се обратило ПД ''Spider 

Serbia'' Београд-Борча а са молбом за давање сагласности на увећање цене услуга а због 

усклађивања раста цена на мало на целој територији Републике Србије, а у односу на последње 

давање сагласности од стране Општинског већа, а које износи 12,53% на основу јавно објаљених 

података Завода за статистику.  

 Накнадно је достављен предложени ценовник на који се тражи сагласност у складу са 

Уговором односно Анексом бр.1 од 25.7.2011.г. а који је потписан између Општине Велико 

Градиште и овог привредног субјекта. Општинско веће је након разматрања предложеног 

ценовника на исти дало сагласност у складу са потписаним Уговором бр.501-49/2009-01-2 од 

27.7.2009.г., односно његовим изменама у виду анекса. 
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