
Предлог 

На основу члана 70.  Статута општине Велико  Градиште (Службени гласник општине Велико 

Градиште 2/2019) Општинско веће општине Велико Градиште на својој _______седници, дана 

__________ доноси  

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ КЛИЗАЛИШТА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 

Члан 1 

Монтажно-демонтажно клизалиште ( у даљем тексту: Клизалиште) , које је у склопу 

обогаћивања садржаја у сусрет божићним и новогодишњим празницима поставља се на 

полигону за мале спортове у Градском парку, преко пута зграде општине Велико Градиште. 

Клизалиште се поставља на период од 22.12.2021 до 28.01.2022.године.  

Општималан број клизача по смени је 60 учесника.  

Члан  2 

Клизање и изнајмљивање клизаљки је бесплатно за све кориснике . 

Термини су на сваких сат времена.  

У случају непопуњености термина корисник може продужити коришћење у наредни термин.  

Приликом коришћења термина предност имају деца.  

Члан 3 

За потребе клизања обезбеђено је 80 пари клизаљки различитих величина које се изнајмљују 

бесплатно. За изнамљивање клизаљки неопходно је да се остави идентификациони документ. 

За изнајмљивање клизаљки за децу доставља се ђачка књижица или идентификациони докумет 

родитеља.  

Корисници могу користити и споствене клизаљке , али се улазак на лед може забранити ако 

клизаљке нису одговорајуће и могу да доприносе оштећивању леда или евентиалној повреди 

других корисника.   

Употреба сопствених клизаљки  нема утицаја на термин клизања. 

Члан 4 

Лед се освежава сваке ноћи а клизалиште је у функцији према следећем радном времену: 

Радним данима 17-22 часова  

Викендом 10:00-24 часа  

Члан 5 

Током активног рада клизалишта на клизалишту су ангажвана по два редара за потребе 

одржавања клизалишта и издавања клизаљки. 

Током пасивног рада клизалишта на клизалишту је дежуран један редар. Редаре за потребе 

функционисања клизалишта распоређују на рад на клизалишту : 

- ЈКП „Дунав Велико Градиште“ – 4 лица са по 50% ангажовања  



- ЈУ „Спортски центар“ 2 лица  

- Општинска управа општине Велико Градиште – једно лице  

Члан 6 

Сви корисници користе клизалиште на споствену одговорност.  

Родитељи су одговорни за безбедност своје малолетне деце на клизалишту.  

Клизалиште се приликом клизања користи према упитима особа задужених за функционисање 

клизалишта , реду клизања и успостављениј координацији  

Корисници клизалишта морају оставити своју обућу уредном 

Строго је забрањено уношење предмета на подлогу клизалишта 

На клизалишту није дозвољено пушење. 

На самом клизалишту нису дозвољени храна и пиће  

Корисници клизалишта су одговорни за соствене ствари.  

Организатор клизалишта не одговора за евентуални губитак ствари на клизалишту.  

Члан 7 

У случају временских неопгода и других неповољних ситуација које угрожавају несметан рад 

клизалишта и сигурност корисника на клизалишту, клизалиште ће се привремено затворити.  

Члан 8 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''. 

Образложење 

Правни основ за доношење Правилника о раду монтажно-демонтажног клизалишта у Великом 

Градишту је садржан у члану 70. Статута Општине Велико Градиште. 

Монтажно-демонтажно клизалиште, које је у склопу обогаћивања садржаја у сусрет божићним 

и новогодишњим празницима поставља се на полигону за мале спортове у Градском парку, 

преко пута зграде општине Велико Градиште те је било потребно правно уредити 

функционисање у техничком и радном тј. људском смислу. 

Обзиром да је монтажа клизалишта готово завршена, потреба за ступањем на снагу овог 

Правилника је хитна, стога је и предложено да исти ступа на снагу даном доношења. 

Стога Општинско веће доноси правилник какав је у предлогу дат. 

 

Предлагач: Одељење за локални економски развој ОУ 

 


