На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико
Градиште'' бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 36.и 37. Одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 6/2017 и 9/2017), а на захтев ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта број 2017 од 11.10.2017. године, за утврђење цене воде,
Општинско веће општине Велико Градиште, на 34. седници одржаној дана 02.11.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту,
осим тачака 4.,5.,6.,13. и 14 у раздељу Остале услуге.
II- НАЛАЖЕ СЕ ЈКП“ Дунав Велико Градиште“ да сачини калкулације цена за наведене услуге и на
следећем Општинском Већу предложи цене за пружање услуга из тачака наведених у тачки 1. Овог решења.
III – ЦЕНОВНИК ће се примењивати даном доношења овог Решења, осим тачака наведених у члану 1.овог
решења.

Образложење
Дана 30.10.2017. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Ценовник комуналних услуга на градском гробљу
у Великом Градишту.
Одредбом члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016) прописано је да одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне
делатности. 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.
Одредбом чланова 36.и 37. Одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 6/2017 и 9/2017) прописано је да висину накнаде за коришћење гробних места

одржавање гробља , сахрањивање, превоз посмртних остатака и уређење гробног места и осталих
услуга одређује надзорни одбор ЈКП уз сагласност Општинског Већа општине Велико Градиште.
Разматрајући све горе наведено Општинско веће општине Велико Градиште донело је Решење као у
диспозитиву.

Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор.
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