
ПРЕДЛОГ  

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. глсаник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 
111/2021 ), чл. 15. и 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, 

број 2/19) и члана 20. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 35/2021),  

Општинско веће општине Велико Градиште на ___ седници одржаној дана ___________ 2022.године, 

доноси 

 

ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ И РАМСКОЈ 

ТВРЂАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ГОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 32/2020, 6/2021 и 4/2022) 

 

Члан 1. 

У Програму постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке 

понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021 ) у одељку II Локације и објекти, додаје се једна нова локације 

која гласи: 

„Локација број 12 – део к.п. број 2366/437 К.О. Велико Градиште, насупрот кошаркашких терена, 

oдносно укупне површине 200м2 у оквиру које је могуће поставити објекат за забаву - забавни парк (вртешке, 

возићи, аутићи и сл, циркуска шатра, клизалиште, вештачка стена и сл.) са помоћним објектом – благајном.“ 

 
 



Члан 2. 

 Остале одредбе Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији 

туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Службени 

гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020, 6/2021 и 4/2022) остају неизмењене.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Програма налази се у члану 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

глсаник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), 

који прописује да постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и 

другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге, објекти за забаву и други покретни 

мобилијар) обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 

101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021) утврђене су надлежности Општинског већа међу којима је и 

надлежност Општинског већа да непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

скупштине општине и да врши и друге послове у складу са законом. 

Сходно члану 18. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр.35/2021), дато је да су објекти за забаву су забавни парк, град на надувавање, 

циркус, апарати за забаву који чине један или више различитих објеката основне намене (вртешке, возићи, 

аутићи и сл, циркуска шатра, клизалиште, вештачка стена и сл.) са помоћним објектима (благајна, објекти за 

смештај особља, држање животиња и сл.), који се постављају у финалном облику или склапају од готових 

елемената и користе се сезонски или у току целе године и да се исти постављају на локацијама одређеним 

Програмом постављања мањих монтажних објеката.  

Програм доноси Општинско веће општине Велико Градиште, на предлог Одељења за урбанизам и 

имовинско-правне послове и Одељења за локални економски развој. 

Предложеном допуном Програма додаје се локација на парцели која је прибављена у својину општине 

Велико Градиште, а обзиром да је на предметној парцели док се налазила у приватној својини постављан 

привремени објекат – забавни парк са помоћним објектима (благајна и слично), Општина Велико Градиште 

доноси ову допуну програма како би и у току ове сезоне постојала могућност постављања објекта за забаву – 

забавног парка 

За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Велико Градиште. 

 

Предлагач:  Одељење за урбанизам и имовинско правне послове 

 


