На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 11. Одлуке о
постављању монтажних објеката на територији града Лознице („Сл. лист града Лознице”, бр.
10/18) и члана 58. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 1/19 - пречишћен
текст), градоначелник града Лознице доноси
ПРОГРАМ
Постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи

Члан 1.
Програмом постављања монтажних објеката у зони парка у Бањи Ковиљачи (у даљем тексту:
Програм) утврђују се услови и локације за постављање ових објеката на површинама јавне
намене.
Члан 2.
Монтажни објекти у смислу овог Програма су:
 монтажни туристички инфо киоск чија површина хоризонталне пројекције не може бити
већа од 10м2 на локацији испред главне улазне капије у бањски парк,
• покретне тезге у максималном габариту 1х2м, односно до 2м2 површине, намењене за
излагање и продају домаћих производа; домаће радиности; књига; сувенира; продају
сезонског воћа: малина, купина, јагода, јабука, крушки, брескви и кајсија; постављене на
локацијама дуж пешачких стаза на уласку у парк и код вила Босна и Ковиљача (укупно 20
локација),
• покретне тезге на бициклима у максималном габариту тезге 1х2м, односно до 2м2
површине, намењене продаји хране (сладолед, кукуруз, кестење и кокице), напитака,
штампе, постављене на локацијама код Кур-салона и Специјалне болнице за
рехабилитацију, а које се могу по потреби кретати по парку до враћања на додељену
локацију (укупно 4 локације).
Члан 3.
Монтажни објекти на површинама јавне намене се постављају према условима за уређење
простора које издаје Одељење за планирање и изградњу, закљученог уговора о закупу површине
јавне намене са корисником површине јавне намене и решења Одељења за планирање и
изградњу.

Члан 4.
Монтажни објекти који се постављају на површинама јавне намене се постављају за период
трајања закупа на основу закљученог уговора о закупу површине јавне намене.
Ове локације могу се давати у закуп за време верских и државних празника и у другим приликама
које надлежни орган града одреди у ограниченом временском трајању.
Члан 5.
Посебни услови за постављање ових објеката су:
- места се морају стриктно поштовати;
- тезге морају бити од чврстог материјала;
- забрањено је држати робу на земљи;
-закупци су дужни да свакодневно сами одржавају чистоћу закупљених места, све док траје закуп.

Члан 6.
Закупац је дужан да монтажни објекат постави и користи у складу са Уговором о закупу и
Решењем о одобрењу постављања.
Уколико закупац постави објекат и користи простор супротно Решењу, Комунална инспекција
Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације градске управе
града Лознице ће наложити уклањање објекта у складу са Одлуком о постављању монтажних
објеката на територији града Лозница.
Члан 7.
Саставни део Програма чини графички приказ - ситуациони план локација за постављање
монтажних објекта у зони парка у Бањи Ковиљачи.
Тачан положај и садржај монтажних објеката ће утврдити Одељење за планирање и изградњу
приликом издавања решења о одобрењу постављања истих на захтев заинтересованог лица,
поштујући одредбе овог Програма.

ОБРАЂИВАЧ:
Одељење за планирање и изградњу
____________________
Владан Трипковић, дипл. прост. планер

Градоначелник Града Лозница
________________________
Видоје Петровић

