
 

На основу члана члана 28. 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), члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 2/2019), члана 10-13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште 

(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 7/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа 

''Дунав'' Велико Градиште,  

 

Општинско веће на 71. седници одржаној 06.12.2022.године је донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште 

бр.2661/2022 од 28.11.2022.г. о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања 

и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште бр.2518/2018 и 211/2021. 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ почетак примене измењеног Ценовника комуналних услуга у области 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште од дана 

01.01.2023.године. 

                                               Образложење 

 

Дана 28.11.2022. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“ обратило се захтевом за  давање сагласности на промену ценовника услуга у области 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште бр.2518/2018 

и 211/2021. 

            Разматрајући образложени предложене измене Ценовника комуналних услуга у области 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште  који је 

поднео ЈКП ''Дунав Велико Градиште'', а које је донео Надзорни одбор ЈКП ''Дунав Велико 

Градиште'', из образложења је утврђено да се измене врше сходно потребама овог јавног предузећа 

односно инфлаторних кретања. Како је одредбом члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018) прописано да одлуку о промени цена 

комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности, а да на одлуку о промени цена 

комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 1)-8) овог закона осим превоза посмртних остатака 

умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе, Општинско веће је донело 

одлуку 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: 023-43/2022-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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