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Република Србија 
Град Лозница
Градоначелник града Лознице 
Број: 151/2012-I
Датум: 24.04.2012. године
Л о з н и ц а

	 На	 основу	 члана	 	 146.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 (''Сл.	 гласник	 РС'',	
бр.	72/09,	81/09,	46/10	и	24/2011),	члана	10.	
Одлуке	 о	 постављању	 монтажних	 објеката	
на	 површинама	 јавне	 намене	 на	 подручју	
града	 Лознице	 («Сл.	 лист	 града	 Лознице»,	
бр.	13/11)	и	члана	58.	став	1.	тачка	8.	Статута	
града	 Лознице	 («Сл.	 лист	 града	 Лознице”,	
бр.	 19/08),	 градоначелник	 града	 Лознице	
доноси	

О Д Л У К У

о усвајању Програма постављања 
монтажних објеката на површинама 

јавне намене на подручју града Лознице 
за које се расписује јавни оглас о јавном 

надметању ради давања у закуп

                                                                                    
Члан 1.

	 	 Овом	 	 Одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 монтажних	 објеката	 на	
површинама	јавне	намене	на	подручју	града	
Лознице	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	 оглас	 о	
јавном	надметању	ради	давања	у	закуп.

Члан 2.

	 Надлежни	органи	за	спровођење	ове	
Одлуке	су	Одељење	за	планирање	и	изградњу	
и	Одељење	за	инспекцијске	послове	Градске	
управе	града	Лозница,	ЈП	«Град»	Лозница	и	
ЈП	«Дирекција	за	развој	и	управљање	Бање	
Ковиљаче»,	из	Бање	Ковиљаче.
     

Члан 3.                                                      

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 чини	
Програм	постављања	монтажних	објеката	на	
површинама	јавне	намене	на	подручју	града	
Лознице	 за	 које	 се	 расписује	 јавни	 оглас	
о	 јавном	 надметању	 ради	 давања	 у	 закуп	
који	 је	 сачинило	Одељење	 за	 планирање	 и	
изградњу	Градске	управе	града	Лознице.
 

Члан 4.      

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	усвајању	Програма	
постављања	монтажних	објеката	(«Сл.	лист	
града	Лознице»	бр.	9/09).

Члан 5.

	 Ова	Одлука	 ступа	 на	 снагу	 	 8.	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 «Службеном	 листу	
града	Лознице»

                                   
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р. 

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Година ХХХVI    •    Број 10 
16. маj 2012. године    •    Лозница

- ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛОЗНИЦЕ - 
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 На	основу	члана	146.	Закона		о	планира-
њу	и	 изградњи	 („Службени	 гласник	РС“,	 бр.	
72/09,	81/09,	64/10	(УС	РС)	и	24/11),	члана	5.	ст.	
2.	Одлуке	о	постављању	монтажних	објеката	
на	површинама	јавне	намене	на	подручју	града	
Лознице	(„Сл.	лист	града	Лознице“,	бр.	13/11)	
и	 чл.	 58.	 Статута	 града	 Лознице	 („Сл.	 лист	
града	 Лознице“,	 бр.	 19/08),	 градоначелник	
града	Лознице,	донео	је

П Р О Г Р А М

постављања монтажних објеката на 
површинама јавне намене на подручју 

града Лознице за које се расписује јавни 
оглас о јавном надметању ради давања у 

закуп

Члан 1.

	 Програм	 постављања	 монтажних	
објеката	 на	 површинама	 јавне	 намене	 на	
подручју	 Града	Лознице за	 које	 се	 расписује	
јавни	оглас	о	 јавном	надметању	ради	давања	
у	закуп	(у	даљем	тексту:	Програм)	дефинише	
и	 утврђује	 услове	 и	 локације	 за	 постављање	
монтажних	 објеката	 на	 површинама	 јавне	
намене	на	подручју	града	Лознице.	

Члан 2.

	 Монтажни	објекти	који	се	постављају	
на	 површинама	 јавне	 намене	 за	 које	 се	
расписује	 јавни	 оглас	 о	 јавном	 надметању	
ради	давања	у	закуп	су:

Киосци	 (киоск	 је	 објекат	 у	 којем	 се	1.	
обавља	 пословна	 делатност	 сагласно	
решењу	 о	 испуњавању	 минималних	
техничких	 услова	 органа	 локалне	
управе	надлежног	за	послове	привреде.	
Киоск	 је	 типски	 објекат	 за	 пружање	
услуга	 чија	 површина	 не	 може	 бити	
већа	 од	 10м2	 и	 који	 се	 поставља	 као	
готов	објекат	тј.	у	финалном	облику).

Слободностојећи	 апарати	 за	 продају	2.	
топлих	и	хладних	напитака,	сладоледа,	
кокица,	 кестења,	 кукуруза	 и	 слично	
(може	 да	 се	 постави	 на	 површини	
јавне	 намене	 под	 условом	 да	 заузима	
највише	2м2).

Покретне	 тезге	 (покретна	 тезга	 је	3.	
монтажна	 конструкција,	 која	 може	 да	
заузима	највише	2м2	изузетно	тезга	за	
сезонску	 продају	 може	 бити	 до	 10м2 
површине	 јавне	 намене.	 Намењена	 је	
за	 излагање	 и	 продају	 робе,	 тезге	 за	
домаћу	 радиност,	 књиге,	 сувенире,	
празничне	тезге	и	сл.).

Слободностојећи	билборди	и	слично.4.	
 

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	 јавне	 површине	 са	 корисником	 јавне	
површине	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	јавне	површине	са	надлежним	
органом,	а	у	складу	са	Одлуком	о	постављању	
монтажних	 објеката	 на	 површинама	 јавне	
намене	 на	 подручју	 града	 Лознице	 и	 овим	
Програмом.

Члан 5.

Општи	 услови	 за	 постављање	 ових	 објеката	
су:

да	 се	 не	 омета	 прилаз	 и	 нормално	- 
коришћење	 суседних	 објеката	 и	 да	 се	
не	омета	нормално	и	безбедно	кретање	
пешака;
да	 се	 не	 смањује	 видљивост	 на	- 
раскрсницама	 и	 угловима	 улица	 и	 не	
угрожава	безбедност	саобраћаја;
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да	се	не	нарушава	изглед	амбијенталне	- 
и	 друге	 вредности	 насеља	 и	 да	 се	 не	
угрожава	заштићени	културни	објекат;
да	 се	 испуне	 минимални	 санитарно-- 
хигијенски	 услови,	 услови	 	 заштите	
животне	 средине	 и	 други	 услови	 у	
зависности	од	намене	објекта.
постављање	објеката	се	може	одобрити	- 
на	 уличном	 тротоару	 чија	 је	 ширина	
најмање	 3,00м	 уз	 обезбеђење	 чистог	
пролаза	за	пешаке	од	најмање	1,50м	и	
под	условом	да	се	не	угрожава	нормално	
коришћење	 суседних	 објеката,	 прилаз	
тим	 објектима,	 да	 се	 не	 угрожава	
саобраћај.

Члан 6.

	 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 7.

	 Поступак	 доделе	 локације	 за	
постављање	монтажних	објеката	се	спроводи	
на	основу	прикупљања	понуда	јавним	огласом,	
у	складу	са	Одлуком	о	отуђивању	и	давању	у	
закуп	 грађевинског	 земљишта	 („Службени	
лист	града	Лознице“,	број	5/10	и	4/11).
	 Закуп	 локације	 се	 може	 одобрити	 на	
ограничен	рок	најдуже	на	5	година	за	киоске	и	
билборде,	а	за	све	остале	објекте	најдуже	до	1	
годину,	на	основу	закљученог	уговора	о	закупу	
јавне	површине	са	надлежним	органом.

Члан 8.

	 На	основу	Одлуке	Управног	одбора	ЈП	
„Град“	 Лозница,	 односно	 Одлуке	 Управног	

одбора	 ЈП	 „Дирекција	 за	 управљање	 и	
развој	 Бање	 Ковиљаче“	 Бања	 Ковиљача,	
градоначелник	 града	 Лознице	 доноси	
Одлуку	о	расписивању	јавног	огласа	за	 јавно	
надметање	ради	давања	у	закуп	неизграђеног	
јавног	земљишта	у	јавној	својини	у	складу	са	
Одлуком	којом	је	регулисано	отуђење	и	давање	
у	 закуп	 грађевинског	 земљишта	 у	 својини	
Града	 Лознице.	 Пре	 закључења	 уговора	 о	
краткорочном	 закупу	 најбољи	 понуђач	 је	
дужан	да	поднесе	главни	пројекат	постављања	
и	 уклањања	 монтажног	 објекта	 (за	 киоске	
и	 билборде...),	 са	 предрачуном	 трошкова	
рушења	 и	 довођења	 земљишта	 у	 првобитно	
стање,	 као	 и	 да	 уплати	 депозит	 у	 висини	
предрачуна	 трошкова	 уклањања	 предметног	
објекта	на	одговарајући	текући	рачун	Одељења	
за	финансије	и	друштвене	делатности	градске	
управе	града	Лознице.

Члан 9.

	 Постављање	 монтажних	 објеката	 на	
површини	јавне	намене	одобрава	се	на	основу	
Решења	 о	 постављању	 монтажних	 објеката	
издатог	од	стране	Одељења	за	за	планирање	и	
изградњу	у	складу	са	Програмом	и	условима	
из	Одлуке	о	постављању	монтажних	објеката	
на	 површинама	 јавне	 намене	 на	 подручју	
града	 Лознице,	 у	 зависности	 од	 намене	
објекта	и	Уговора	о	закупу	јавне	површине	са	
надлежним	органом.

Члан 10.

	 Закупац	је	дужан	да	монтажни	објекат	
постави	 и	 користи	 у	 складу	 са	 Уговором	 о	
закупу	 и	 Решењем	 о	 постављању.	 Уколико	
закупац	 постави	 објекат	 и	 користи	 простор	
супротно	овом	Решењу,	комунална	инспекција	
Одељења	 за	 инспекцијске	 послове	 градске	
управе	града	Лознице	ће	наложити	уклањање	
објекта	 и	 постављање	 у	 складу	 са	 решењем.	
Уколико	 закупац	 јавне	 површине	 не	 изврши	
решење	 комуналне	 инспекције,	 комунална	
инспекција	 ће	 извршити	 решење	 о	 трошку	
закупца	јавне	површине.



Број	10 16.	05.	2012.СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	4

Члан 11.

	 Саставни	део	Програма	чини	графички	
приказ	 -	 ситуациони	 план	 привремених	
локација	 за	 постављање	 монтажних	 објеката	
на	 површинама	 јавне	 намене	 за	 које	 се	
расписује	јавни	оглас	о	јавном	надметању	ради	
давања	у	закуп	и	то	за:	киоске,	покретне	тезге,	
празничне	 тезге,	 билборде,	 слободностојеће	
апарате	за	продају	топлих	и	хладних	напитака,	
сладоледа,	кокица,	кестења,	кукуруза	и	сл.	
	 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 12.

	 Даном	ступања	на	снагу	овог	Програма	
престаје	 да	 важи	 Програм	 постављања	
покретних	 монтажних	 објеката	 („Сл.	 лист	
града	Лознице“,	бр.	9/09).

Члан 13.

 Програм	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 „Сл.	 листу	 града	
Лознице“.
ОБРАЂИВАЧ
Одељење	за	планирање	и	изградњу	

Начелник	одељења
Владан	Трипковић,	дипл.	пр.планер,	с.р.

   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
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Република Србија 
Град Лозница
Градоначелник града Лознице 
Број: 152/2012-I
Датум: 24.04.2012. год.
Л о з н и ц а

	 На	 основу	 члана	 146.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Сл.	 гласник	 РС“,	
бр.	 72/09,	 81/09,	 46/10	 и	 24/2011),	 члана	 10.	
Одлуке	о	постављању	монтажних	објеката	на	
површинама	 јавне	 намене	 на	 подручју	 града	
Лознице	(„Сл.	лист	града	Лознице“,	бр.	13/11)	
и	 члана	 58.	 став	 1.	 тачка	 8.	 Статута	 града	
Лознице	(„Сл	лист	града	Лознице“,	бр.	19/08),	
градоначелник	града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У

о усвајању Програма постављања мањих 
монтажних објеката у улици Јована 

Цвијића – «Зона унапређеног пословања'' 
у Лозници 

Члан 1.

	 Овом	 	 Одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	 мањих	 монтажних	 објеката	 у	
улици	 Јована	 Цвијића	 –	 ''Зона	 унапређеног	
пословања''	у	Лозници.

Члан 2.

	 Надлежни	 органи	 за	 спровођење	 ове	
Одлуке	су	Одељење	за	планирање	и	изградњу	
и	Одењење	 за	 инспекцијске	 послове	Градске	
управе	Лозница	и	ЈП	,,Град“	Лозница.
     

 Члан 3. 

	 Саставни	део	ове	Одлуке	чини	Програм	
постављања	 мањих	 монтажних	 објеката	 у	
улици	 Јована	 Цвијића	 –	 ''Зона	 унапређеног	
пословања''	 у	 Лозници	 који	 је	 сачинило	
Одељење	 за	 планирање	 и	 изградњу	 Градске	
управе	града	Лознице.
 

Члан 4. 

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	усвајању	Програма	
постављања	 мањих	 монтажних	 објеката	 у	
улици	 Јована	 Цвијића	 -	 ''Зона	 унапређеног	
пословања''	 у	 Лозници	 ("Службени	 лист	
општине	Лозница,	бр.	2/08.")
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Члан 5.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу		8.	дана	од	
дана	објављивања	у	,,Службеном	листу	града	
Лознице“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р. 

4

ПРОГРАМ
 постављања мањих монтажних 
објеката у улици Јована Цвијића
 - ‘’Зона унапређеног пословања’’

у Лозници

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Програмом	 постављања	 мањих	
монтажних		објеката	у	улици	Јована	Цвијића	
-	''Зона	унапређеног	пословања''	у	Лозници	(у	
даљем	 тексту:	 Програм)	 утврђују	 се	 услови	
и	 начин	 за	 постављање	 мањих	 монтажних	
објеката	у	делу	улице	 Јована	Цвијића	који	 је	
проглашен	пешачком	зоном.

Члан 2.

	 Под	 мањим	 монтажним	 	 објектима	 у	
смислу	ове	Одлуке	подразумевају	се:	киосци,	
летње баште,	 апарати за кокице,	 апарати 
за топле напитке,	фрижидери за сладолед,		
фасадне рекламне табле,	 конзолне 
надстрешнице-тенде и друго	 неопходно	 за	
организовање	 садржаја	 адекватних	 једној	
''Зони	унапређеног	пословања''	(у	ограниченом	
временском	 трајању	 и	 у	 складу	 са	 природом	
манифестације	 -	 културне,	 привредне,	
пропагандне	и	сл.).	

Члан 3.

 Киосци: предвиђена	је	једна	локација	
киоска	 код	 поште	 у	макс.	 површини	 од	 10м2	

са	 наменом	 за	 продају	штампе.	 Изричито	 се	
забрањује	 постављање	 пратећих	 садржаја	
поред	киоска.

Члан 4.

 Летње баште	 ће	 се	 постављати	 на	
половини	 средишњег	 дела	 улице	 Јована	
Цвијића,	на	три	локације		у	габариту	3,9х10м	
(локације	бр.	2,	15	и	18),	на	шест	локација	3,9	
х	5м	(локације	бр.	11,12,13,14,16Б	и	17A)	и	на	
шест		локација	3,9х3,9м	(локације	бр.3,4,5,6,16А	
и	17Б),	датих	у	графичком	прилогу	који	чини	
саставни	део	овог	Програма.
	 Летња	 башта	 је	 опремљена	 баштен-
ским	 столовима,	 столицама,	 покретним	 сун-
цобранима	 и	 жардињерама.	 (жардињере	 се	
постављају	 искључиво	 у	 оквиру	 габарита	
добијене	локације	за	летњу	башту	и	морају	бити	
лако	покретне).	Не	дозвољава	се	постављање	
застора	на	простору	који	се	користи	као	летња	
башта.	

	 Не	 дозвољава	 се	 постављање	 летњих	
башти	на	простору	некадашњег	тротоара.

	 Изричито	 се	 забрањује	 постављање	
летње	баште	у	делу	улице	Јована	Цвијића	на	
потесу	 од	 зграде	 Дома	 културе	 до	 моста	 на	
Штири.	

	 Летње	 баште	 у	 улици	 Јована	Цвијића	
могу	 добити	 искључиво	 угоститељски,	
односно	 занатско-угоститељски	 објекти	 који	
се	налазе	у	улици	Јована	Цвијића	на	потесу	од	
Поште	до	Дома	културе	.

Члан 5.

 Од покретних мањих монтажних  
објеката	 могуће	 је	 поставити	 два	 апарата	 за	
кокице	 макс.	 габарита	 0,60х0,60m	 (локације	
бр.	7	и	23),	два	апарата	за	топле	напитке	макс.
габарита	0,60х0,60m	(локације	бр.10	и	21),	два	
фрижидера	 за	 сладолед	 	 макс.	 габарита	 0,70	
х1,40m	на	локацији	код	Поште	и	парка	поред	
зграде	Дома	културе	(локације	бр.	9	и	22).	Све	
ове	локације	ће	се	додељивати	лицитацијом.	
	 Дозвољава	 се	 постављање	 ''кочије	
жеља''	 или	 ''фонтане	 жеља''	 на	 почетку	
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горњег	 дела	 пешачке	 зоне	 (испред	 ''Европе'')	
у	 макс.	 габариту	 3.9х10.0m	 (локација	 бр.1),	
као	 и	 играчака	 и	 других	 објеката	 за	 забаву	
деце	 испред	 продавница,	 а	 изван	 простора	
некадашњег	 тротоара,	 до	 средишњег	 дела	
улице	 макс.	 габарита	 0,8	 х1,2m	 (локација	
бр.19,	20,	24	и	26).	
	 Дозвољава	 се	 постављање	 гондола	
–	 покретних	 тезги	 испред	 продавница	
приликом	 организованих	 акција	 снижене	
продаје	у	максималном	габариту	1,0	х	2,0	m,	
у	току	целе	године	највише	10	(десет)	дана	у	
континуитету.
	 На	 почетку	 пешачке	 зоне	 дозвољава	
се	 постављање	 промотивних	 сцена	 (макс.
површине	 до	 140m²	 у	 оквиру	 обележеног	
простора	 промоције,	 локација	 бр.	 25)	 за	
одржавање	 манифестација	 (културно-
уметничких,привредних	и	других	промотивних	
садржаја	 )	 у	 току	 целе	 године	 највише	 10	
(десет)	дана	у	континуитету.	
	 Поред	 покретних	 мањих	 монтажних	
објеката	није	дозвољено постављање	пратећих	
садржаја.
 Сви  мањи монтажни објекати у ул. 
Јована Цвијића, се постављају тако да се не 
угрози средишњи  простор улице за пролаз 
противпожарног и возила хитне помоћи. 

Члан 6.

	 Овим	 Програмом	 се	 дозвољава	
постављање	искључиво	фасадних рекламних 
табли	 чији	 предлог	 изгледа	 се	 доставља	 на	
сагласност	скупштини	зграде	на	чијој	фасади	
се	поставља.                     
                      

Члан 7.

 Конзолне надсрешнице – тенде 	 се	
могу	 постављати	 изнад	 излога	 и	 улаза	 у	
пословни	 простор.	 Конзолне	 надсрешнице	
могу	имати	препуст	највише	2,00	m	рачунајући	
од	 фасадног	 зида	 према	 улици	 и	 минималну	
висину	 2,50m	 рачунајући	 од	 коте	 улице	 до	
доње	ивице	тенде.

Члан 8.

	 Поступак	 доделе	 локације	 за	
постављање	 мањих	 монтажних	 објеката	
дефинисане	овим	Програмом	споровешће	се	у	

свему	према	одредбама	Одлуке	о	грађевинском	
земљишту	 („Сл.лист	 општине	 Лозница“,	 бр.	
9/03).	 Четири	 локације	 3,9	 х	 3,9m	 (локације	
бр.	3,	4,	5	и	6)	ће	се	додељивати	лицитацијом	
како	би	се	дала	могућност	постављања	летњих	
башти	за	локале	угоститељске	делатности	који	
се	налазе	у	пасажима	и	на	спрату.

Члан 9.

	 Мањи	монтажни		објекти	се	постављају	
за	време	трајања	закупа	у	складу	са	Уговором	
о	 закупу	 јавне	 површине,	 а	 најдуже	 за	
временски	 период	 од	 01.01.	 –	 31.12.	 текуће	
године,односно	пет	година	за	киоске.

Члан 10.

	 Мањи	монтажни		објекти	се	постављају	
на	 основу	 одобрења	 (решења)	 Одељења	 за	
планирање	 и	 изградњу	 	 и	 	 уговора	 о	 закупу	
јавне	површине.

II УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА

Члан 11.

Услови	 које	 треба	 испоштовати	 приликом	
издавања	 одобрења	 за	 постављање	 мањих	
монтажних	објеката:

да	 се	 не	 омета	 прилаз	 и	 нормално	-	
коришћење	 суседног	 пословног	
простора	 и	 улаза	 у	 суседне	 зграде	
и	 дворишта	 и	 нормално	 кретање	
пешака;
да	се	не	нарушава	изглед	амбијенталне	-	
и	друге	вредности	дела	улице	и	да	се	не	
угрожава	заштићени	културни	објекат;

Члан 12.

	 Саставни	 део	 овог	 Програма	 	 је	 и	
графички	приказ	локација	мањих	монтажних	
објеката,	(прилог	1,2,3	и	4),	у	делу	улице	Јована	
Цвијића	–	‘’Зона	унапређеног	пословања’’.
	 Тачан	 положај	 и	 садржај	 мањих	
монтажних		објеката	ће	утврдити	Одељење	за	
планирање	 и	 изградњу	 	 приликом	 издавања	
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предлога	 и	 одобрења	 за	 постављање	 истих	
на	 захтев	 заинтересованог	 лица,	 поштујући	
одредбе	овог		Програма.	

ОБРАЂИВАЧ:
Одељење	за	планирање	и	изградњу
Владан	Трипковић,	с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.  
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Република Србија 
Град Лозница
Градоначелник града Лознице 
Број: 315/2011-I
Датум: 08.09.2011. године
Лозница

На	 основу	 члана	 	 146.	 Закона	 о	
планирању	и	изградњи	(''Сл.	гласник	РС'',	бр.	
72/09,	81/09,	46/10	и	24/2011),	члана	10.	Одлуке	
о	постављању	монтажних	објеката	на	 јавним	
површинама	на	подручју	града	Лознице	(„Сл.	
лист	града	Лознице“,	бр.	3/09)	и	члана	58.	став	
1.	 тачка	 8.	 Статута	 града	 Лознице	 („Сл	 лист	
града	 Лознице“,	 бр.	 19/08)	 градоначелник	
града	Лознице	доноси	

О Д Л У К У
о усвајању Програма постављања 

покретних монтажних објеката у Тршићу

Члан 1.

Овом	 Одлуком	 се	 усваја	 Програм	
постављања	покретних	монтажних	објеката	у	
Тршићу.

Члан 2.

	 Надлежни	 органи	 за	 спровођење	 ове	
Одлуке	су	Одељење	за	планирање	и	изградњу	
и	Одењење	 за	 инспекцијске	 послове	Градске	
управе	града	Лознице	и	ЈП	,,Град“	Лозница.

Члан 3.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 чини	
Програм	 постављања	 покретних	 монтажних	
објеката	у	Тршићу	које	је	сачинило	Одељење	
за	планирање	и	изградњу	Градске	управе	града	
Лознице.

Члан 4.                                                      

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу		8.	дана	од	
дана	објављивања	у	,,Службеном	листу	града	
Лознице“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Видоје Петровић, с.р.
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П Р О Г Р А М
Постављања покретних монтажних 

објеката у Тршићу

Члан 1.

Програмом	 постављања	 покретних	
монтажних	 објеката	 у	 Тршићу	 (у	 даљем	
тексту:	 Програм)	 утврђују	 се	 услови	 и	
локације	 за	 постављање	 ових	 објеката	 на	
јавним	површинама.

Члан 2.

Покретни	монтажни	објекти	у	смислу	
овог	Програма	су:

покретне	 тезге	 максималне	 површине	•	
до	 2,00м2	 бруто	 простора	 	 (покретна	
тезга	 је	 од	 дрвене	 тесане	 грађе,	
покривач	је	од	шиндре,	сламе,	грања	са	
лишћем,	 асура	 или	 платно;	 намењена	
је	 за	 излагање	 и	 продају	 робе,	 тезге	
за	 домаћу	 радиност,	 књиге,	 сувенире,	
празничне	тезге	и	сл.)	
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Члан 3.

Покретни	монтажни	објекти	(покретне	
тезге)	 на	 површинама	 јавне	 намене	 се	
постављају	 према	 условима	 за	 уређење	
простора	које	издаје	Одељење	за	планирање	и	
изградњу,	 закљученог	уговора	о	закупу	 јавне	
површине	 са	 корисником	 јавне	 површине	 и	
решења	Одељења	за	планирање	и	изградњу.

Члан 4.

Монтажни	 објекти	 (покретне	 тезге)	
који	 се	 постављају	 на	 површинама	 јавне	
намене	се	постављају	за	период	трајања	закупа	
на	основу	закљученог	уговора	о	закупу	јавне	
површине	са	надлежним	органом.

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;
наведено	се	мора	поштовати	 јер	ће	се	−	
на	 предлог	 Комуналног	 инспектора	
раскидати	 уговор	 између	 закупца	 и	
корисника	 јавне	 површине	 и	 то	 на	
терет	несавесног	закупца.

Члан 6.

Закупац	 је	 дужан	 да	 покретни	
монтажни	објекат	постави	и	користи	у	складу	
са	Уговором	о	закупу	и	Решењем	о	постављању.	
Уколико	 закупац	 постави	 објекат	 и	 користи	
простор	 супротно	 овом	 Решењу,	 Комунална	
инспекција	Одељења	за	инспекцијске	послове	
градске	 управе	 Града	 Лозница	 ће	 наложити	
уклањање	 објекта	 и	 постављање	 у	 складу	 са	
решењем.	 Уколико	 закупац	 јавне	 површине	
не	 изврши	 решење	 Комуналне	 инспекције,	
Комунална	инспекција	ће	извршити	решење	о	
трошку	закупца	јавне	површине.

Члан 7.

Саставни	део	Програма	чини	графички	
приказ	 -	 ситуациони	 план	 привремених	
локација	за	постављање	покретних	монтажних	
објекта	на	јавним	површинама	у	Тршићу	за	које	
се	расписује	 јавни	оглас	о	 јавном	надметању	
ради	давања	у	закуп.	

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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

САДРЖАЈ

Број Назив	акта Страна


