
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 48. Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште (''Службени 

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

гласник општине Велико Градиште'' бр.2/2019), Општинско веће на својој __ седници одржаној дана 

______________.г. је донело 

 

Одлуку о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва 

општине Велико Градиште 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују категорије корисника комуналне услуге водоснабдевања који остварују право на 

субвенционисање цене ове комуналне услуге, као и износ субвенције. 

 

Члан 2. 

Општина Велико Градиште преузима на себе да субвенционише у потпуности (плаћање пуне цене) комуналне 

услуге водоснабдевање за кориснике новчане социјалне помоћи на основу закона којим се уређује социјална 

заштита, са пребивалиштем у општини Велико Градиште, који су ово право остварили пред Центром за 

социјални рад општина Велико Градиште и Голубац. 

Субвенционисана цене воде признаје се  за потрошњу воде до 3 m3  по члану домаћинства, месечно. 

 

Члан 3. 

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац је дужан да Општинској управи општине 

Велико Градиште - Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове  и јавном предузећу коме је 

поверено вршење комуналне делатности водоснабдевања ( у даљем тексту предузеће) до 30-ог новембра 

текуће године достави  примерак решења   корисника који су остварили право на новчану социјалну помоћ у 

тој години. 

Центар за социјални рад је дужан да сваког месеца, најкасније до 5-ог у месецу, Одељењу за друштвене 

делатности и заједничке послове  и предузећу достављати све промене корисника новчане социјалне помоћи 

које су настале у претходном месецу.  

Захтев за плаћање са копијом рачуна за утрошену воду, предузеће до 10-ог у месецу доставља 

Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове које  након извршене контроле и овере 

исти прослеђује Одељењу за финансије ради преноса средстава  из буџета општине Велико 

Градиште вршиоцу комуналне делатности. 

Члан 4. 

 

Средства за реализовање субвенционисане цене обезбеђују се у буџету  општине Велико Градиште и иста се 

опредељују Посебним програмом коришћења средства из буџета општине Велико Градиште сходно Закону о 

јавним предузећима. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште'', а примењиваће се од 1.1.2023.године. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене 

категорије становништва општине Велико Градиште је садржан у члану 48. Одлуке о снабдевању водом на 

територији општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр. 2/2022) којим је 

прописано да Општинско веће може одлуком утврдити категорије корисника комуналних услуга који плаћају 

субвенционисану цену услуга, као и износ субвенције за сваку категорију. 

Овом Одлуком се утврђује категорија корисника комуналне услуге водоснабдевања, који ће остварити право 

на субвенционисање цене ове комуналне услуге, као и износ субвенције. 



Њоме Општина Велико Градиште преузима на себе да субвенционише у потпуности (плаћање пуне цене) 

комуналне услуге водоснабдевања за кориснике новчане социјалне помоћи, са пребивалиштем у општини 

Велико Градиште, који су ово право остварили пред Центром за социјални рад општина Велико Градиште и 

Голубац. 

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац би био у обавези да Општинској управи 

општине Велико Градиште и јавном предузећу коме је поверено вршење комуналне делатности 

водоснабдевања редовно доставља ажуриране извештаје из којих би се са сигурношћу могло утврдити да ли 

је одређеном физичком лицу одобрено, односно укинуто право на новчану социјалну помоћ, а управо из 

разлога давања или не давања субвенције на цену услуге водоснабдевања. Одлука би се примењивала од 1. 

јануара 2023.године. 

 

Обрађивач: Одељење за општу управу 


