
 

 

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 

бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), члана 77. став 3. Одлуке о 

снабдевању водом (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.2/2022), члана 70. 

Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),  

 

Општинско веће општине Велико Градиште на 57. седници одржаној 11.07.2022. године је 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о техничким условима за изградњу 

водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на 

територији општине Велико Градиште бр.1454/2022 од 30.6.2022.г доносиоца ЈКП ''Дунав 

Велико Градиште''.  

 

                                               Образложење 

 

Дана 30.06.2022. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП 

„Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Правилник о 

техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем 

јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште бр.1454/2022 од 

30.6.2022.г. 

                Чланом 77. Одлуке о снабдевању водом (''Службени гласник општине Велико 

Градиште'' бр.2/2022) је прописано да вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 

30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, донесе измену Правилника о техничким условима 

за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на те објекте у складу са овом 

Одлуком, а да на исти сагласност даје Општинско веће уз претходно добијено мишљење 

Одељења за локални економски развој ОУ Велико Градиште. 

            Општинско веће је размотрило и позитивно мишљење Одељења за ЛЕР ОУ Велико 

Градиште бр.023-12/2022-07 од 29.6.2022.г. 

            Са напред изнетог, Општинско веће општине Велико Градиште је у складу са чл.77. 

став 3. Одлуке о снабдевању водом донело Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се 

може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана 

пријема овог решења. 

 

Број: 023-19/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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