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Велико Градиште 
 
          На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16и 14/17), члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градише“ бр. 11/08), и члана 6. Анекса бр.1 Уговора о 
поверевању обављања комуналних делатности бр.501-49/2009-01-2 од 25.07.2011.године, а решавајући по 
захтевуКомуналног предузећа Spider Serbia d.o.o. из Борче 
          Општинско веће општине Велико Градиште на 41-ој седници одржаној дана14.02.2018 године,  донело 
је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТКомуналном предузећуSpider Serbia d.o.o. из Борче на увећање цена услуга , а у 
скаладу са растом цена на мало и то: 

- За правна лица повећање  10,46 %. 
- За физичка лица и лица која поседују викенд објекте 5,75 %. 

II – НОВИЦЕНОВНИКће се примењивати од 01.03.2018. године. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Дана 31.01.2018.године Комунално предузеће Spider Serbia d.o.o. из Борче, поднео је Захтев за увећање цена 
услуга а у складу са растом цена на мало.  
У Захтеву је наведено да је цена услуга за правна лица последњи пут утврђена Закључком о повећању од 
26.11.2012.године, а цена услуга за физичка лица и лица која поседују викенд објекте на територији општине 
Велико Градиште последњи пут је утврђена Анексом бр.2 о поверавању комуналних делатности од 
29.10.2014.године. У основном Уговору чланом 25. предвиђено је извршиоци имају право да увећају цену 
својих услуга у складу са растом цена на мало, уколико тај раст премашује износ од 3 % према званичним 
подацима Републичког завода за статистику у односу на датум претходног утврђивања цена услуга. 
Према званичним подацима Републичког завода за статистику раст цена на мало износи 10,46 % за период од 
децембра 2012.године до дана подношења захтева, а за период од новембра 2014.године 5,75 %. 
Због свега напред наведеног Општинско Веће је одлучило као у диспозитиву. 
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