На основу чл. 46. ст. 1. тач. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
града Лесковца“, бр. 129/07 и 44/14 – др. закон), чл. 40. ст. 1. тачка 2. Статута општине
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11) и на основу
ПредлогаОдељења за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Власотинце, Општинско веће општине Власотинце, на 70.
седници одржаној дана 04.10. 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА за 2017 и 2018 годину
I
ПОСТОЈЕЋЕ ЗАУЗЕТЕ ЛОКАЦИЈЕ – КИОСЦИ
Локације у граду на којима су постављени мањи монтажни објекти – киосци на
јавној површини, односно на неизграђеном јавном земљишту под закупом су:
-

-

локација тротоар на углу улице Душанова и улице Синише Јанићапостављена четри монтажна киоска
локација тротоар на углу улице Трг Ослобођења и улице крак Првомајска –
постављена четри монтажна киоска
локација тротоар и цветна алеја на углу улице Немањина и улице Иво Лола
Рибар – постављена шест монтажна киоска
локација тротоар у улици Немањина испред моста на Власини у центру града –
постављена три монтажна киоска
локација на тротоару улице Виноградарска испред аутобуске станице –
постављен један монтажни киоск
локација на левој страни тротоара у улици АВНОЈ – а на преласку преко
плавог моста на Власини поред Црнобарског потока – постављен један
монтажни киоск.
Локације у граду на којима су постављени мањи монтажни објекти – киосци на
јавној површини, односно на неизграђеном јавном земљишту а који нису
предвиђени Програмом постављања мањих монтажних објеката на јавним
површинама за 2015 – 2017 годину:
локација тротоар у улици Стевана Синђелића поред моста на Пушкиној долини
– два монтажна киоска
локација испред хуманог гробља у ул. Марка Орешковића – пет монтажна
киоска
локација поред зграде Поште – један монтажни киоск
локација на платоу испред зграде општине Власотинце – један монтажни
киоск

Напомена:
Како је чланом 13. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним
површинама предвиђено да се на јавним површинама и то:
- на јавним зеленим површинама осим на уређеним стазама и посебно одређеном
у парку у складу са Програмом,

не могу поставити монтажни објекти – киосци а обзиром на чињеницу да су на
локацији тротоара и цветне алеје на углу улице Немањина и улице Иво Лола Рибар
постављена пет монтажна киоска, неопходно је да Општинско веће донесе Одлуку
да ли да се исти задрже или да се ова локација у Програму не усвоји и донесе
решење о уклањању истих.
Локација тротоар у улици Немањина испред моста на Власини у центру
града – постављена три монтажна киоска предлаже се да се наведени киосци
уклоне и наведена локација ослободи због постојеће узурпације моста на
Власини. За наведену локацију Одељењу за урбанизам ,... достављен је и
приговор потенцијалног инвеститора Драгана Костића Кресс-а из
Манастиришта ( прилог приговор)
Локација број 3 тротоар у ул. Душанова – предлаже се уклањање
предметне локације јер наведена локација не испуњава услове безбедности.
(лоша прегледност , сметње за пешачки саобраћај)
За локације које су заузете , постављеним киосцима без одобрења
надлежног органа, предлаже се да се наведене локације уврсте у Програм
постављања мањих монтажних објеката осим:
- локација на платоу испред зграде општине Власотинце – један монтажни
покретни киоск
- локација испред градског гробља – један монтажни киоск (1) - постављен
испред стамбеног објекта у ул. Марка Орешковића
Предлаже се да се остале постојеће локације задрже и уврсте у Програм
постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама за 2017 – 2019
годину

II
НОВОПЛАНИРАНЕ

ЛОКАЦИЈЕ - КИОСЦИ

ОДРЕЂУЈУ се слободне локације за постављање мањих монтажних
објеката – киоска на јавној површини, односно на неизрађеном јавном
грађевинском земљишту и то:

-

локација за пет киоска шестоугаоног облика површине 5 м2 на тротоару у
улици Виноградарска испред тржног центра и салона ''Симпо''.

-

локација за један киоск шестоугаоног облика површине 5м2 на левој страни
тротоара у улици АВНОЈ-а на преласку преко плавог моста на Власини а поред
Црнобарског потока.

III
Монтажни кисци правоугаоног и шестоугаоног облика намењени су за
обављање услужно - трговинске делатности.

Монтажни објекти - киосци постављају се без чврсте физичке везе са
тлом и без укопавања темеља или анкерних стопа и који нису прикључени на
водоводну и канализациону мрежу.
Напомена:
Предлаже се Општинском већу да за све слободне локације за постављање мањих
монтажних објеката – киоска на јавној површини одреди почетну цену за јавно
надметање и непосредну погодбу а у складу са чланом 14. став 7. Одлуке о
постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене („Сл. гласник града Лесковца“ бр.25/14) којом се каже да
се почетна цена накнаде за поступак јавног надметања , као и цена накнаде у
поступку непосредне погодбе утврђује одлуком Општинског већа.
IV
Овај Програм се доноси за период од две године и исти се може мењати и
допуњавати на предлог Одељења за урбанизам , комунално-стамбене и имовинскоправне послове.
Уколико у периоду коришћења површине јавне намене дође или се догоде
непредвидиве околности , решење се може ставити ван снаге , скратити рок
коришћења а објекат се уклања.
VI
Саставни део овог Програма су и графички прилози са уцртаним локацијама
монтажних објеката – киосци, ( постојеће заузете локације и нове планиране
локације) .
VII
Овај Програм ступа на снагу даном доношења а објавиће се на сајту општине
Власотинце www.vlasotince.org.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01бр06-70-2/2017, дана
04.10.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић

