
НАЦРТ 

На основу чл.6. и 7а  и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину (''Сл. Гласник 

РС'', бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/2014-

др.закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020), члана 15. и 40. Статута општине 

Велико Градиште ("Сл. гласник општине Велико Градиште", број 2/2019), Скупштина општине 

Велико Градиште, на __. седници одржаној дана _______________.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

У члану 2. Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 

општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.15/19 и 

9/21) у табели из става 1., у опису Треће зоне, након речју "викенд насеља око Сребрног 

језера", додају се речи ''и викенд насеље у оквиру насеља односно катастарске општине 

Рам''. 
 

Члан 2. 

Остале одредбе Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 

општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/19 и 9/21) остају 

неизмењене. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Велико Градиште“. 

  

ПРИЛОГ: 

 

Графички приказ бр.3 - викенд насеље у оквиру насеља Рам 

 

 
 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. Закона о порезима 

на имовину („Сл. Гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002 (СУС), 80/2002 (др. закон), 80/2002, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 (УС), 47/2013, 68/2014 (др. 

закон), 95/2018, 99/2018 (УС), 86/2019 и 144/2020) према којем  зоне представљају делове 

територије јединице локалне самоуправе које надлежни орган јединице локалне 

самоуправе одлуком може одредити одвојено за насеља према врсти насеља (село, град) 

и изван насеља или јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу (у даљем тексту: зоне). Jединица локалне самоуправе дужна је да 

на својој територији одреди најмање две зоне. 

 Овом одлуком мења се и допуњује Одлука о одређивању зона и најопремљеније 

зоне на територији општине Велико Градиште  („Сл. Гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 15/19 и 9/21) на тај начин што се у табели, у опису Треће зоне, након речју 

"викенд насеља око Сребрног језера", додаје се ''и викенд насеље у оквиру насеља 

односно катастарске општине Рам'' и додаје као прилог графички приказ бр.3 викенд 

насеља у оквиру насеља, односно катастарске општине Рам и заједно постају саставни 

део Одлуке.  

На овај начин се правно укључује у систем зона дефинисаних Одлуком о одређивању 

зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште викенд насеље у 

оквиру насеља, односно катастарске општине Рам које последњих година, има врло 

значајан туристички потенцијал. Ово насеље је додатно дефинисано и графичким 

приказом чиме је омогућено лакше спровођење Одлуке обзиром да се увидом у графички 

приказ може на једноставан начин утврдити које парцеле катастарске општине Рам улазе 

у трећу зону, као и границе те зоне. 

 За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета 

општине Велико Градиште. 

На основу свега изнетог, Скупштина општине Велико Градиште у складу са чл. 

15. и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 2/19)  је донела предметну измену и допуну Одлуке. 

 

Обрађивач: Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове 


