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 заштите насељеног места Тршић

Члан 1.
Програмом постављања монтажних објеката у зони заштите насељеног места Тршић (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:
 покретне монтажне кућице - киосци у максималном габариту 3,0х3,0м (од дрвене тесане
грађе, покривач је од шиндре; намењен за потребе туристичке организације и
промовисања туристичких потенцијала Тршића; тезге за домаћу радиност; књиге;
сувенире; сезонско воће: малине, купине, јагоде, јабуке, крушке, брескве и кајсије).
Члан 3.
Монтажни објекти на површинама јавне намене се постављају према условима за уређење
простора из Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице, 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 заштите насељеног места Тршић.
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

