БРОЈ 6/15, КОСЈЕРИЋ, 10. јул 2015. ГОДИНЕ

На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 36. став 1. тачка 6. Статута Општине Косјерић(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/08) и предлога
Министарства привреде за доношење одлуке о моделу, методу
и мерама за растерећење субјекта Јавно предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић, број 023 02-02385/2014-05 од
13.012015. године, Скупштина општине Косјерић на седници
одржаној дана 10. јула 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
1.

Мења се Одлука о моделу и методу приватизације
коју је Скупштина општине донела на седници
31.03.2015. године број 023-3/2015, тако да иста
2. гласи:
1. Поступак приватизације Јавно предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић, спровешће се кроз
модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.
2. Проценат јавног капитала који се приватизује
износи 100% капитала субјекта приватизације у власништву
Општине Косјерић.
3. Почетна цена на првом јавном прикупљању
понуда са јавним надметањем из тачке 1. ове одлуке износи
50% процењене вредности капитала субјекта приватизације
на дан 31.12.2014. године, који се приватизује.
4. У случају да се капитал који се приватизује не
прода за цену из тачке 3. ове одлуке, почетна цена на другом јавном прикупљању понуда са јавним надметањем износи 33% процењене вредности капитала субјекта приватизације на дан 31.12.2014. године, који се приватизује.
5. Задужују се надлежне службе општине Косјерић да предузму потребне активности ради достављања
материјала Министарству привреде у циљу доношења одлуке Владе којом се одређује мером за припрему и растерећење обавеза Субјекта приватизације - Јавно предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић.
6. Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству културе и информисања Републике Србије, Агенцији за приватизацију и субјекту приватизације.“
3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном листу општине Косјерић“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
БРОЈ: 023-14/2015

Драган Тулимировић

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, брoj 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2.
октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – одлука УС,
24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја
2013 - одлука УС, 50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. децембра 2014. и 145/2014, од
29. децембра 2014.), и .), и члана 36. Статута општине Косјерић
(„Службени лист општине Косјерић“, број 9/08. године), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 10. јула 2015. године,
донела је
OДЛУКУ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин постављања и
уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене на територији општине Косјерић.
Члан 2.
ПОЈМОВНИК
Привремени објекат у смислу ове одлуке је мањи монтажни
објекат, киоск, башта угоститељског објекта и други слични објекат за продају прехрамбених и других производа на мало, за
пружање угоститељских и занатских услуга и за задовољење
других потреба грађана (телефонска говорница, јавни WC и др.).
Привремени објекат у смислу одредаба ове одлуке је и забавни парк, циркус, спортски објекат и други монтажни објекат што
може бити постављен на јавној површини ради извођења културних, спортско-рекреативних и других сличних програма, као и
монтажни објекат за рекреацију и забаву деце.
Киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, чија бруто површине не може бити већа од 10 м2.
Мањи монтажни објекат је типски монтажни објекат, површине до 30 м2, формиран од готових типских елемената.
Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта) је
монтажно-демонтажни објекат отвореног или затвореног типа у
функцији угоститељске делатности што се обавља у том објекту.
Башта отвореног и затвореног типа може бити постављена у току целе године.
Летња башта је отворени монтажно-демонтажни објекат, који
се поставља непосредно уз објекат у чијој је функцији, и то у
периоду од 1. марта до 15. новембра.
Забавни парк и циркус чине један или више различитих објеката основне намене (вртешке, карусели, возићи и сл., циркуска
шатра) са помоћним објектима (благајна, објекти за смештај особља, држање животиња и сл.), за постављање у финалном об-
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Члан 8.

лику или склопљени од готових елемената за употребу сезонски
или у току целе године.
Монтажни објекат за рекреацију и забаву деце је објекат лаке конструкције, отвореног или полузатвореног типа, уз могућност наткривања, унутар којег може бити постављена опрема за
рекреацију и забаву деце.
Спортски објекат је отворени објекат спортске намене, спортски терен и сл. (клизалиште, терен за одбојку, боћање и сл.),
формиран од готових елемената, а изузетно може имати помоћне, затворене монтажне објекте (благајна, смештај реквизита и
сл.), а користи се сезонски или у току целе године.

Привремени објекти трговачко-угоститељске делатности
су: покретнe тезге, изложбени пултови, слободностојеће и зидне
рекламне витрине, расхладни уређаји, апарати за кокице, сладолед, сокове, роштиљ, услужне ваге и сл.
Члан 9.
Монтажни објекти за културна збивања, спорт и забаву су:
монтажне бине, трибине, балон хале спортске намене, циркуске
шатре, камп приколице, забавни, луна и зоо-паркови

Површина јавне намене, у смислу ове одлуке, јесте простор
одређен планским документом за уређење, или изградњу јавних
објеката, или јавних површина за које је утврђен општи интерес у
складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.)

2. Услови за постављање монтажних објеката.
Члан 10.
Монтажни објекти могу бити постављени на површинама
јавне намене, а могу их постављати правна и физичка лица, под
условима прописаним овом одлуком.

II МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
1. Врсте мањих монтажних објеката

а) Киосци

Члан 3.
Мањи монтажни објекти привременог карактера(у даљем
тексту: монтажни објекти), су киосци, монтажни објекти сезонског типа, покретни мобилијар (жардињере, оградице, сунцобрани и сл.), монтажни огласно-рекламни објекти привремени објекти трговачко-угоститељске делатности и монтажни објекти за
културна збивања, спорт и забаву.

Члан 11.

Монтажни објекти сезонског типа су: летње и зимске баште
испред угоститељских објеката, конзолне надстрешнице и тенде
које могу бити платнене или од сличних материјала са браварском, дрвеном и другом конструкцијом.

Постављање киоска одређује се Програмом постављања
киоска (у даљем тексту: Програм).
Програм може бити израђен за цело насељено место, или
део насељеног места.
Програм садржи:
1. урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: површину сваке појединачне локације, место
за постављање и услове за прикључење на комуналну инфраструктуру;
2. намену, односно делатности које се могу обављати у објекту
на одређеној локацији;
3. тип и величину објекта који може бити постављен на свакој
појединачној локацији;
4. време на које се даје локација у закуп, а које не може бити дуже од 5 година.
Локација у смислу ове одлуке јесте земљиште на површини јавне намене које може бити дато у закуп ради постављања
киоска.

Члан 6.

Члан 12.

Покретни мобилијар су: оградице (пластичне, дрвене, или
од другог материјала)и жардињере (пластичне, дрвене или од
другог материјала направљене посуде за цвеће и друге засаде),
које могу бити постављене на тротоарима и у пешачким зонама
уз баште.
Члан 7.

Стручне послове на припреми Програма обавља Одељење
за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе Косјерић(у даљем тексту: Одељење).
Програм доноси Председник Општине.
Програм треба да буде објављен у ''Службеном листу општине Косјерић“.

Монтажни огласно-рекламни објекти су:
а/ огласни објекти - наменски изграђени или постављени огласни
стубови, панои или огласне табле, односно плакатна места;
б/ рекламни објекти - билборди и рекламне ознаке, конзолни панои на објекту над јавном површином, покретни слободностојећи
рекламни панои, експонати у простору са исписаним рекламним
порукама, транспарентне рекламе исписане на платну или сличном материјалу које се постављају изнад коловозних површина
на висини од најмање 4,50 м од површине коловоза.
Огласни и рекламни објекти могу бити осветљени.

Члан 13.

Члан 4.
Киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, бруто површине до 10м2, који може бити постављен у већ изграђеном финалном облику.
Члан 5.

Киосци могу бити постављени на тротоарима, на уређеним стазама, посебно одређеним местима на површинама јавне
намене уз обезбеђење слободног пролаза за пешаке у ширини
од најмање 2 м и обезбеђење одстојања од ивице коловоза до
најистуреније тачке објекта од минимално 0,5м и на уређеним
зеленим површинама уз пешачке стазе.
Киосци не могу бити постављени у културно-административном центру града.
2
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Члан 19.

Културно-административни центар града, у смислу ове одлуке, обухвата следећи простор:
- тротоар улице Олге Грбић, од дворишта стамбеног објекта уз
зграду Општинске управе до угла улице Радише Петронијевића;
- простор испред Народне библиотеке „Сретен Марић“, у делу
улице Олге Грбић и делу улице Радише Петронијевића.

Одељење води посебан регистар о издатим решењима којима се одобрава привремено постављање киоска са именом и
презименом власника, адресом, бројем решења и датумом издавања истог, датумом почетка важења и датумом престанка важења решења.
Члан 20.

Члан 14.
Поступак давања локације ради постављања киоска врши
се применом одредби одлуке којом се регулише давање у закуп
грађевинског земљишта.
Почетни износ закупнине за локацију утврђује се на основу
стварних трошкова уређивања земљишта, зоне у којој се земљиште налази и погодности које корисници стичу, или имају коришћењем тог земљишта.
Почетни износ закупнине за локацију утврђује Одељење.
Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп локација садржи све елементе из члана 11. став 3. ове одлуке.

Одељење је обавезно да, по закљученом уговору са закупцем локације, у року од 15 дана обезбеди обележавање локације
у складу са Програмом.
Члан 21.
Захтев за доношење решења којим се одобрава употреба
киоска корисник подноси по извршеном постављању објекта и
завршетку свих грађевинско-занатских и инсталатерских радова.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се пројекат и одобрење за привремено постављање киоска и други докази утврђени посебним прописима.
Решење којим се одобрава употреба киоска доноси се у
року од осам дана од дана пријема записника којим је утврђено
да је објекат подобан за употребу.
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.
Технички преглед обухвата преглед величине, висине
објекта, материјала, естетских елемената, санитарно-техничких
услова и других прописаних услова.
Технички преглед врши Комисија коју образује Одељење.

Члан 15.
Постављање киоска према Програму врши се на основу
решења које доноси Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе Косјерић(у даљем тексту:
Одељење).
Члан 16.
Одељење, по спроведеном огласу у складу са Програмом,
на захтев лица које је добило локацију у закуп, издаје решење
којим се одобрава привремено постављање киоска на површини
јавне намене.
Решење из става 1 овог члана садржи нарочито податке о:
месту, површини, типу, величини и намени објекта , времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року
у коме је лице дужно да постави објекат а који не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од осам
дана од дана подношења уредног захтева.

б) Монтажни објекти сезонског типа
Члан 22.
Башта угоститељског објекта је монтажно-демонтажни
објекат отвореног типа (летња башта), или затвореног типа (зимска башта) у функцији угоститељске делатности која се обавља
у угоститељском објекту.
Члан 23.

Члан 17.

Летња башта се може постављати и користити у периоду
од 1. марта до 1. новембра текуће године.
Зимска башта се може постављати и користити у периоду
од 1. октобра текуће, до 1. маја наредне године.
Члан 24.

Уз захтев из члана 16. став 1. ове одлуке подноси се:
1. техничка документација у два примерка;
2. доказ о закупу локације;
3. изјава лица које је добило локацију у закуп да ће објекат по
истеку рока закупа уклонити о свом трошку;
4. услове прикључка на комуналну инфраструктуру и друге
услове и доказе утврђене посебним прописима;
5. доказ о уплати административне таксе.

Башта се поставља у правцу угоститељског простора, а
највише у правцу објекта у коме се угоститељски простор налази.
Башта се може поставити у правцу дела приземља објекта
у коме се налази пословни простор уз сагласност корисника тог
пословног простора.
Башта се не може поставити у правцу дела приземља
објекта у коме се налази стамбени, или други угоститељски простор.
За постављање баште у пешачкој зони уз пословни простору приземљу објеката, потребна је сагласност корисника тог
пословног простора.
За постављање баште у пешачкој зони и, наспрам пословног простора у приземљу објекта није потребна сагласност корисника тог пословног простора.

Члан 18.
Под техничком документацијом у смислу члана 17. став 1.
тачка 1. ове одлуке сматра се пројекат који садржи ситуацију са
диспозицијом објекта и мерама које дефинишу тип, величину и
положај објекта у складу са Програмом, основу објекта, карактеристичне пресеке и изгледе објекта, технички опис, предмер и
предрачун радова и пројекат потребних инсталација у одговарајућој размери.
Техничку документацију из става 1. овога члана израђује
одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.
3
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- тротоара и дела тротоара уређеног за паркирање (ниша за паркирање);
- на коловозу и делу коловоза одређеног за пешачку зону;
- уређене стазе и платое у оквиру јавне зелене површине;
- друге отворене површине намењене за јавно коришћење;
- у оквиру тржног центра одређених и поплочаних за пешачку
зону;
- у улицама просторних културно-историјских целина уз услове
Завода за заштиту споменика културе.
Башта се не може постављати:
- на коловозу и делу коловоза уређеном за паркирање;
- на паркинг површини изван улице;
- у зони раскрснице;
- на стајалишту јавног превоза;
- у правцу пешачког прелаза;
- у правцу колског и пешачког улаза у зграду или двориште;
- на траси противпожарног пута;
- на тротоару ако не испуњава услове из члана 27. ове одлуке;
- на тргу и у пешачкој зони ако не испуњава услове из члана 26.
ове одлуке.

Башта се, по правилу, поставља тако да буде одвојена од
објекта у коме се угоститељски простор налази, а када се поставља уз грађевинску линију објеката не сме ометати главне пешачке токове, нити нарушавати архитектонске и урбанистичке
карактеристике и вредности објеката.
Башта која се поставља у пешачкој зони одвојено од објекта поставља се, по правилу, до 2.5 (минимално 2) м слободног
пролаза за пешаке.
Члан 25.
Елементи баште, осим сенила и сунцобрана изнад тротоара и пешачких површина на минималној висини од 2,5м, постављају се тако да се налазе унутар одобреног волумена баште.
Ивица површине летње баште обележава се на тлу (покретним оградицама, жардињерама или подним засторима).
Члан 26.
Башта у пешачкој зони може бити постављена тако да:
- пролаз за кретање пешака буде најмање 2,5 м;
- пролаз ватрогасног возила буде најмање 3,5 м за елементе баште који су тежине преко 50 килограма.

Члан 29.

Члан 27.
Башта се поставља тако да за:
1. летњу башту:
- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 м;
- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 м,
башта у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, стајалишта јавног градског превоза и раскрснице,
буде минимално 2 м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 0,3
м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза минимално 1
м;
- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 1 м;
- ширина дела колонаде за кретање пешака буде минимално 1,6
м;
- ширина дела пасажа за кретање пешака буде минимално 3 м.
2. зимску башту:
- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 2.5 м;
- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6м буде минимално 2,5 м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 0, 5
м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза минимално 5
м;
- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 5 м;
- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) минимално 5 м,
- башта мора испуњавати противпожарне услове,
- башта мора бити пројектована тако да:
има врата која се отварају у поље, поседује светиљку против паничне расвете изнад врата, поседује апарат за гашење пожара
минималног пуњења од 6 кг, примењени материјали имају побољшане карактеристике отпорности на пожар.

Башту чине столови и столице, а по потреби сенило, сунцобрани, подна платформа, ограда, жардињера, расвета, расхладна витрина, пано за излагање менија и ценовника и други покретни елементи.
Поред елемената из става 1. овог члана летња башта може
имати уређаје за хлађење, а зимска башта уређаје за загревање, елементе заштите од ветра и елементе који затварају простор баште.
Члан 30.
Пројектовање и одабир елемената баште врши се тако да
башта:
- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину;
- поседује чисте, сведене геометријске форме правилних линија,
јасно дефинисане висинске регулације;
- садржи транспарентне облике и материјале неутралног и сведеног колорита;
- буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у којем се налази.
Члан 31.
Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим
димензијама, тежином и међусобним везама:
- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспортовање;
- не оштећују површину јавне намене, објекте њеног уређења,
опремања и зеленила фиксирањем за њих или на неки други начин;
- буду подобни за несметано кретање деце, старих и инвалидних
лица.
Члан 32.
Елементи баште који представљају изворе светла и звука
постављају се тако да својим положајем и интензитетом светла
и звука не угрожавају саобраћајну, стамбену и другу намену
околних површина и објеката.

Члан 28.
Башта се може постављати на делу површине:
- пешачке зоне;
4
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функцији су ограде, заштите од буке, издувних гасова, сунца, ветра и атмосферских падавина.
Бочни елементи морају бити транспаренти и израђени од
прозирног и безбедног материјала.

Члан 33.
Постављање баште врши се тако да се комунални објекти
(стуб јавне расвете и контактне мреже, хидрант, шахт и други)
налазе на безбедном растојању изван површине баште, или у
оквиру баште тако да буду доступни за несметано коришћење и
одржавање.
Члан 34.

Члан 40.
Заштита зимске баште од ниских температура може се
остварити постављањем и коришћењем опреме за загревање, у
складу са пројектном документацијом.
Загревање баште врши се електричном енергијом, или
другом врстом енергије у складу са посебним прописима.

На површини чији нагиб захтева нивелисање, као под баште користи се монтажно-демонтажна подна платформа.
Подна платформа пројектује се тако да на најуздигнутијем
делу од тла буде до висине 30cm, а њене каскаде до 15cm.

Члан 41.

Члан 35.
Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице,
живе ограде, жардињере и другог зеленила оставља се простор
за њихово одржавање.
Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета,
или саднице остане слободан простор у димензијама површине
садног места - елемената хоризонталне заштите.
Члан 36.
Башта се може поставити на растојању од најмање 3 м од
споменика, фонтане или чесме тако да омогући њихово несметано коришћење и одржавање.
Члан 37.
Заштита баште од сунца и атмосферских падавина може
се остварити постављањем сенила и надстрешница лаке конструкције.
Сенило се, по правилу, поставља на тло као слободностојеће. Кад се башта поставља уз грађевинску линију објекта у коме се налази угоститељски простор, сенило може бити конзолно
причвршћено на фасаду, на висини од најмање 2,5м изнад тротоара уз сагласност власника пословног простора у правцу тог
дела фасаде.
Сенило летње баште по правилу је сунцобран, расклопиво
сенило на слободностојећем носачу, или шатор, а сенило постављено на фасади зграде је типа расклопивог сенила.
На баште које садрже подну платформу, може се поставити сенило лаке монтажно-демонтажне конструкције покривене
лаким материјалом. Средња висина оваквог сенила мора бити
најмање 2,8 м, а минимална висина у односу на подну платформу баште 2,2 м.

Захтев за издавање одобрења за постављање баште садржи:
назив и адресу правног лица или предузетника који подноси захтев;
2) назив и адресу угоститељске радње;
3) опис локације;
4) време коришћења;
5) тип, баште и
6) попис прилога.
Уз захтев се обавезно прилаже:
1) решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности;
2) доказ о основу коришћења пословног објекта;
3) техничка документација у 2 примерка;
4) потврда о плаћеној административној такси и
Уз захтев се, по потреби, прилаже:
1) сагласност корисника суседног пословног простора приземља
објекта испред којег се башта поставља;
2) сагласност власника, односно корисника објекта на који се сенило причвршћује.
1)

Члан 42.
У поступку израде техничке документације, у зависности од
локације и карактеристика баште, прибављају се услови надлежних ималаца јавних овлашћења, надлежног Завода за заштиту
споменика културе и Министарства унутрашњих послова.
Члан 43.
1.
1)
•

Члан 38.
На деловима летње баште код које постоји потреба заштите од колског и пешачког саобраћаја или ради одржавања ширине пешачког коридора обавезно се поставља покретна ограда.
Код баште са подном платформом ограда се поставља по
ободу платформе и дуж њених каскада.
Ограда мора бити транспарентна и висине до 1 м у односу
на под баште.

•
•

2.
2)

Члан 39.
Простор зимске баште формирају бочни елементи који са
подном платформом и сенилом чине конструктивну целину и у
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3)
4)
5

Техничку документацију чине:
за баште:
графички и фотографски приказ површине коју башта заузима,
њених димензија, волумена и положаја у односу на:
елементе површине јавне намене (коловоз, паркинг, пешачки
прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт,
степеник, дрворед и сл.),
опрему површине јавне намене (клупа, жардињера, канта за отпатке),
привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином).
за летње наткривене и зимске баште:
и графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери
1:50 - 1:100;
приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект);
технички опис елемената баште и начина монтаже;
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г) Монтажни огласно-рекламни објекти

пројекат електричних инсталација у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак
на електроинсталацију угоститељског објекта.
Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:1000 и детаљног приказа у одговарајућој размери.
Техничку документацију баште израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

Члан 50.
Билборди и рекламне ознаке се постављају на површинама и изнад површина јавне намене тако да не угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у саобраћају.
Члан 51.

Члан 44.

Билборди не могу се постављати: у пешачкој зони, у парку,
поред гробља, уз водоток, на мосту, подвожњаку и надвожњаку.
Рекламне ознаке не могу се постављати на: стубу или наличју саобраћајног знака, стубу или наличју семафора, стубу који
носи ваздушну електро, ТТ или другу мрежу, у троуглу прегледности раскрснице или укрштања пута са железничком пругом,
осим рекламне ознаке на стубу јавне расвете по условима Одељења.
На простору непокретног културног добра и његове заштићене околине билборд и рекламна ознака се може поставити уз
сагласност и према условима Завода за заштиту споменика културе.
Члан 52.

Захтев за добијање одобрења за постављање баште подноси се Одељењу најмање 15 данa пре почетка периода за који
се тражи постављање баште.
Члан 45.
По пријему захтева Одељење врши проверу садржаја захтева и приложене документације.
О евентуалним недостацима Одељење у року од седам
дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и
одређује рок за њихово отклањање.
Члан 46.

Билборд и рекламна ознака се постављају под правим
углом у односу на тло.
Боја носеће конструкције билборда мора бити усклађена са
бојом стубова јавне расвете или боје алуминијум сиве.

Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног захтева издаје одобрење за постављање баште.
в) Конзолне надстрешнице и тенде

Члан 53.

Члан 47.

Када се билборд или рекламна ознака постављају поред
тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице
рекламне ознаке, или стуба носача билборда од најистуреније
тачке тротоара је 0,3м, а минимална вертикална удаљеност доње ивице рекламне ознаке или билборда од најистуреније тачке
тротоара је 2,5м.

Надстрешница је конструкција са одговарајућим застором
која се поставља на фасаду зграде изнад излога и улазних врата
у пословни простор, са наменом заштите од сунца.
Надстрешница се може постављати и уз летњу башту.
Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим
застором која се поставља уз башту са наменом заштите од
сунца.
Члан 48.

1)
2)
3)
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Члан 54.
Када се билборд или рекламна ознака постављају поред
коловоза, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице
билборда или рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза
је 0,5м.
Члан 55.

Уз захтев за издавање решења којим се одобрава постављање надстрешнице и тенде подноси се:
пројекат који садржи скицу са основом, предњим и бочним изгледом у одговарајућој размери, технички опис и статички прорачун,
који је израђен од стране одговорног пројектанта;
доказ да је власник објекта, односно да има право коришћења
пословног објекта или његовог дела на који се поставља надстрешница или тенда;
сагласност власника објекта, односно скупштине зграде на коју
се поставља надстрешница или тенда.

Минимално растојање између билборда, или рекламне
ознаке и саобраћајног знака је 15м.
Члан 56.
Минимално растојање између постављених билборда и рекламних ознака је 15м, изузев рекламних ознака на стубовима
јавне расвете.
Растојање између два билборда, који су постављени уз саобраћајницу у истом смеру, од којих је један веће површине од
12м2, не може да буде мање од 30м.
Растојање између две рекламне ознаке постављене уз саобраћајницу у истом смеру, од којих је једна максимално дозвољене површине, не може да буде мање од 15м.

Члан 49.
Одобрење за постављање надстрешнице и тенде издаје
Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног
захтева.
Одобрење за постављање надстрешнице издаје се за период од једне до пет година.
Одобрење за постављање надстрешница уз летње баште
и тенди издаје се за период за који се издаје одобрење за постављање баште.
6
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Члан 57.
Горња ивица темељне стопе носача билборда и рекламне
ознаке не сме да буде изнад нивоа терена и мора бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
Темељна стопа носача билборда и рекламне ознаке не може да се постави изнад инсталација комуналне инфраструктуре.
Члан 58.

10. јул 2015. године

Члан 63.
Постављање привремених објеката трговачко-угоститељске делатности врши се на основу одобрења које издаје Одељење.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана наводи се период на који се поставља привремени објекат трговачко-угоститељске делатности са предлогом садржаја и локације за постављање која садржи: графички или шематски приказ
садржаја и површине која се заузима, њене димензије, волумен
и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза,
електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.);
Локација за постављање објекта из става 1. овог члана
утврђују се према положају у односу на објекте са јавним и другим садржајима, тако да се њиховим постављањем не омета
функционисање тих објеката и саобраћаја.
Постављање ове врсте објекта врши се у складу са условима за постављање башта утврђеним члановима 26. и 27. ове
одлуке.

Када се рекламна ознака поставља на украсним и заштитно-наменским оградама дуж коловоза, минимална хоризонтална
удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од коловоза је 0,5м.
Висина стуба носача рекламне ознаке, као и саме рекламне ознаке на украсним и заштитно-наменским оградама дуж коловоза, не може да буде већа од 1м.
Члан 59.
На стуб јавне расвете могу да се поставе највише две рекламне ознаке под условом да су постављене на супротним
странама у односу на осу стуба.
Када се рекламна ознака поставља на стуб јавне расвете
чија је висина већа од 6 m, доња ивица рама рекламне ознаке
мора да буде постављена на висини од 4,5 м од најистуреније
тачке терена.
Члан 60.

Члан 64.
Покретна тезга је типски отворени, лако покретни објекат,
бруто површинe до 2м2, постављена уз пословни објекат, са наменом за излагање непрехрамбене робе која се у пословном
објекту продаје и која се уклања са површине јавне намене када
објекат не ради.
Покретна тезга из става 1. овог члана не може се поставити независно од објекта, испред киоска, односно монтажног
објекта.

Када су билборд или рекламна ознака осветљени, извор
светлости мора да буде постављен тако да не омета учеснике у
саобраћају, а светлост не сме да буде емитована у испрекиданим интервалима.
За постављање билборда или рекламне ознаке који се прикључују на јавну расвету, потребна је сагласност Одељења.
Члан 61.

Члан 65.

Постављање билборда и рекламне ознаке врши се на
основу одобрења које издаје Одељење.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана
прилаже се скица објекта која садржи основу, главни, бочни и
задњи изглед, са техничким описом и статичким прорачуном као
и решењем електричних инсталација ако је објекат осветљен, у
размери 1:50.
Пројекат из става 2. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.
Услови за постављање објекта из става 1. овог члана утврђују се према конкретним условима локације, с тим да се њиховим постављањем не омета нормално одвијање саобраћаја и да
се не заклања саобраћајна сигнализација.
Одобрење се издаје за период од једне до пет година.

Покретни кофер, сталак-вртешка, сталак испред трговачког
објекта или сталак за излагање књига, часописа, других публикација, касета, дискова, украсних предмета, бижутерије, робе
старих заната и др. (у даљем тексту: изложбени пулт) је монтажна конструкција која може да се постави на површини јавне намене у времену од 08,00 до 22,00 часа и заузима највише 2 м2 и
која се уклања са површине јавне намене када се заврши радно
време.

Члан 62.

Члан 67.

Постављање покретних слободностојећих рекламних паноа и експоната у простору са исписаним рекламним порукама
врши се на основу одобрења које издаје Одељење
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана
треба навести период на који је планирано постављање рекламног објекта и прилог скицу са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање.
Постављање ове врсте објекта врши се у складу са техничким условима утврђеним у члану 26. и 27. ове одлуке.

Изложбени пултови површине преко 2м2, за излагање књига, цвећа, честитки и других украсних предмета, и предмета старих заната и сувенира, могу бити постављени на површини јавне намене:
у дане одржавања градских и вашарских манифестација;
у дане божићних и новогодишњих празника у периоду од 20. децембра текуће године до 15. јануара наредне године;
8. марта у периоду од 7. до 8. марта текуће године;
у дане државних и верских празника у складу са законом;
у дане одржавања Туристичке манифестације «Чобански дани».

д) Привремени објекти трговачко-угоститељске делатности

Није дозвољено затварати и ограђивати привремени објекат трговачко-угоститељске делатности тако да добије изглед киоска.
Члан 66.

•
•
•
•
•
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Приликом издавања одобрења, предност има подносилац
захтева који има пословну просторију у непосредној близини површине јавне намене на којој се поставља расхладни уређај
(посластичарницу, млечни ресторан и сл.).

Изузетно од става 1. овог члана, изложбени пултови површине преко 2м2 за излагање књига, могу бити постављени још
два пута у току године у максималном трајању по 30 дана.
Члан 68.

Члан 72.

Слободностојеће и зидне рекламне витрине су објекти направљени од одговарајућег материјала, који се постављају на
површинама јавне намене са наменом за излагање и рекламирање робе ван пословних просторија.
Постављање слободностојећих витрина одобрава се само
за пословне објекте који немају излог према улици.

Апарат за сладолед, кокице и друге печењарске производе
је типски, лако покретни објекат, чија бруто површина са кућиштем апарата не може заузимати површину већу од 2 м2.
Апарат за кокице и друге печењарске производе може бити
постављен током целе године, а апарат за сладолед у периоду
од 1. марта до 1. новембра текуће године.
Апарати из става 1. овог члана могу бити постављен у
времену од 08,00 до 24,00 часа, а по истеку радног времена апарати морају бити уклоњени са површине јавне намене.

Члан 69.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање слободностојећих витрина прилаже се пројекат који садржи скицу објекта, основу, главни, бочни и задњи изглед, са техничким описом и
статистичким прорачуном као и решењем електричних инсталација ако је објекат осветљен, у размери 1:50.
Пројекат из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана наводи се период за који се тражи постављање слободностојеће
витрине и прилаже скица са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање.

ђ) Монтажни објекти за културна збивања, спорт и забаву
Члан 73.
Одобрење за постављање објеката за културна збивања,
спорт и забаву издаје Одељење.
Подносилац захтева за издавање одобрења из става 1.
овог члана дужан је да у захтеву назначи укупну површину коју
заузимају монтажне бине, трибине, објекти спортске намене,
циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна, зоопаркови односно површину коју заузима сваки апарат за забаву, њихов број
и врсту.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се уговор о обнови јавне зелене површине, закључен са Дирекцијом уколико се
објекат за културна збивања, спорт и забаву поставља на уређеној јавној зеленој површини која је обухваћена програмом одржавања.
Члан 74.

Члан 70.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање зидне витрине мора да достави доказ о власништву на објекту, односно сагласност сувласника или скупштине зграде на коју
се витрина поставља.
Уколико је објекат обухваћен режимом заштите подносилац захтева је дужан да достави и сагласност Завода за заштиту
споменика културе.

Уз захтев за издавање одобрења за постављање балон хале спортске намене прилаже се пројекат који садржи фотографије објекта, ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта, основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних инсталација у одговарајућој
размери.
Пројекат из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.
У поступку израде пројекта, у зависности од локације и карактеристика балон хале спортске намене, прибављају се услови надлежних јавних предузећа, надлежног завода за заштиту
споменика културе, Министарства унутрашњих послова.
Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да
приложи уговор о закупу површине јавне намене, закључен са
надлежним органом Општинске управе, који може бити за период до привођења парцеле планираној намени у складу са планским документом али не дужи од 5 година.
Одобрење се издаје за период од једне до пет година.

Члан 71.
Расхладни уређај за продају напитака, индустријског сладоледа и кремова, може да се постави на површини јавне намене под условом да заузима највише 2 м2.
Испред пословног објекта могу да се поставе највише четири уређаја и то три уређаја за продају напитака и један уређај за
продају индустријског сладоледа или кремова у максималној површини до 4м2.
Ови објекти/уређаји могу бити постављени на јавним
површинама где постоје услови за пролаз пешака у слободној
ширини од минимум 2.5 м. Уколико такви услови не постоје, могуће је постављање објеката/уређаја у простору и ширини зеленог појаса.
Изузетно, ширина може бити смањена на 2 м у деловима где промет пешака није угрожен, односно где је смањено пешачко оптерећење. Уколико такви услови не постоје, могуће је
постављање објеката/уређаја у простору и ширини зеленог појаса.
Постављање објеката из претходног става овога члана
биће омогућено изван обухвата улице Карађорђева између улица Олге Грбић и колосека индустријске пруге, и у зони зелене пијаце.
Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу
за смеће.

е) Вишедневни и једнодневни монтажни објекти (на пијацама и у дане вашара)
Члан 75.
За продају пољопривредних производа и роба широке потрошње може бити коришћен искључиво простор градске пијаце.
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Члан 81.

Продаја ових роба може бити обављана на сталним тезгама у посебном делу пијаце.
На паркинг простору, изван ограђеног простора градске пијаце могуће је поставити једнодневне покретне тезге за продају
робе широке потрошње, на местима које одреде овлашћена лица КЈП „Елан“, а које газдује градском пијацом.

Власник може монтажни објекат привремено користити за
период за који је издато одобрење, а по истеку важности одобрења обавеза је власника да објекат уклони са површине јавне
намене о свом трошку и то даном истека важности одобрења.
Ако власник објекта не поступи у складу са ставом 1. овог
члана, објекат ће уклонити инспекцијска служба Одељења, на
терет власника објекта.

Члан 76.
У дане вашара, на простору пијаце могу бити продавани
само пољопривредни производи.
За продају роба широке потрошње могу бити постављене
покретне тезге и други покретни објекти за продају, на паркинг
простору у улици Николе Тесле, у продужетку такси станице.
За продају кабасте робе, као што је намештај, могу бити коришћена превозна средства (камиони и комбинована возила), постављена на крају паркинг простора у улици Николе Тесле.

Члан 82.
Обавеза је власника монтажног објекта да исти и пре истека рока уклони без накнаде, ако се простор на ком се налази
приводи намени у складу са планским документом или се мења
намена простора или дође до промене уређења површине јавне
намене.
Уклањање се врши на основу решења Одељења.
Промена намене киоска може се извршити у складу са
Програмом, на основу захтева власника.
Одељење у року од седам дана од дана подношења захтева доноси решење о промени намене киоска.

Члан 77.
У дане одржавања сточнога вашара дозвољено је постављање тезги и покретних објеката на простору сточне пијаце у
Брајковићима, у делу регулисанoм Планом.

Члан 83.

Члан 78.

Власник монтажног објекта не може преносити на друго
лице право закупа површине јавне намене или одобрење за постављање монтажног објекта.

Постављање тезги, паноа и других покретних објеката, посебне намене, као што је политичка кампања, референдуми, петиције и др. могуће је, искључиво, уз посебно одобрење Одељења, на местима где није ометан нормалан ток пешачког саобраћаја.

НАДЗОР

Члан 84.

Надзор на применом одредаба ове одлуке врши Одељење.
Инспекцијски надзор над постављањем и коришћењем киоска врши грађевински инспектор, а осталих монтажних објеката
комунални инспектор.

Члан 79.
За време одржавања ТМ „Чобански дани„ Организациони
одбор Манифестације, својом одлуком одређује места на која
могу бити постављени: шатре, покретни објекти за продају сувенира, производа домаће радиности, кокица, апарата за сладолед, и других покретних објеката.

Члан 85.
Монтажни објекат уклања се:
- када је објекат постављен без одобрења;
- када је објекат постављен супротно одобрењу;
- када је објекат постављен на место које није одређено одобрењем;
- када постављени монтажни објекат користи неовлашћено лице;
- када се монтажни објекат постави или користи супротно издатом одобрењу;
- када корисник не почне да користи монтажни објекат у року од
90 дана од дана издавања одобрења за постављање монтажног
објекта,
- када се монтажни објекат не користи дуже од 30 дана,
- када је то неопходно због измене режима саобраћаја.
У случајевима из става 1. овог члана надлежни инспектор
доноси решење о уклањању објекта.
На решење из става 2. овог члана, корисник може изјавити
жалбу Општинском већу општине Косјерић, у року од осам дана
од дана пријема решења.

ж) Начин коришћења монтажних објеката
Члан 80.
Власник је обавезан да монтажни објекат постави у складу
са одобрењем надлежних служби Општинске управе, искључиво
на местима одређеним овом Одлуком.
Такође је обавезан да га користи и одржава у исправном
стању, тако да може да служи намени за коју је постављен и то:
1)
да је монтиран и постављен тако да обезбеђује сигурност запослених односно власника, корисника и пролазника, да
не ремети безбедност саобраћаја, као и да обезбеди несметан
пролаз возила и пешака;
2)
да испуњава естетске и хигијенско-санитарне услове за
предвиђену намену;
3)
да су потребне инсталације (електро, водовод и канализација и друге) у исправном стању;
4)
да се стара о изгледу објекта и одржавању чистоће у
непосредној околини објекта и да обезбеди одговарајућу опрему
за прикупљање и одношење отпадака.
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Члан 86.

Члан 91.

Ако корисник не поступи по решењу надлежног инспектора
и не уклони монтажни објекат, исти ће бити уклоњен о трошку
власника, на место које је одређено за те намене.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Скупштина општине Косјерић
Број 351-30/2015
У Косјерићу, 10. јула 2015 године

Члан 87.

Председник
Скупштине општине Косјерић
Драган Тулимировић

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. постави монтажни објекат без одобрења (члан 16, 46, 49, 61,
62, 63 и 73. одлуке)
2. постави монтажни објекат супротно одобрењу (члан 16, 46,
49, 61, 62, 63 и 73. одлуке)
3. користити монтажни објекат без одобрења за употребу (члан
21. одлуке )
4. користити монтажни објекат супротно одобрењу (члан 75. одлуке )
5. не уклони монтажни објекат по истеку важности одобрења
(члан 76. одлуке)
6. не уклонити монтажни објекат у случајевима из члана 77. одлуке
7. пренесе на друго лице право закупа површине јавне намене
или одобрење за постављање монтажног објекта (члан 78. одлуке)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
За прекршај из ставa 1. овог члана казниће се предузетник
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 61. Статута општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”, број
9/08), на предлог Општинског већа општине Косјерић, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина
општине Косјерић, на седници одржаној 10. јула 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода
ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно”
(на територији општине Косјерић)

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 88.

Назив плана

Поступци за издавање одобрења за постављање мањих
монтажних објеката, на јавним површинама погодним за издавање, на територији изван обухвата ПГР-а града Косјерић, а у обухвату ППЈЛС Косјерић. биће вођени у складу са правилима грађења датим у ППЈЛС и члановима закона што третирају ову
област, као и Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу (“Службени гласник Републике Србије”,
број 22/2015).

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић”
- ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић), у даљем тексту: План детаљне регулације.
Оквирна граница Плана детаљне регулације

Члан 89.

Члан 2.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен
је део територије општине Косјерић, у КО Косјерић Варош, КО
Шевљуге, КО Косјерић Село и КО Тубић. У граници обухвата
Плана детаљне регулације је траса далековода, за заштитним
појасом, просечне ширине од 50 m, дужине око 4,8 km, оквирног
планског обухвата од око 24 ha.

Поступци за издавање одобрења за постављање монтажних објеката, започети пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама одлуке која је важила у моменту подношења захтева за издавање одобрења.
Члан 90.

Прелиминарном границом обухваћене су следеће целе и делови
катастарских парцела и то:

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у граду Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 29/2004).

КО КОСЈЕРИЋ ВАРОШ
1. делови к.п.бр. : 311, 312, 313, 316, 318, 319, 1542/1;
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Члан 4.
С обзиром да је предмет обраде у Плану детаљне регулације
траса постојећег далековода, усаглашена је са плановима ширег
подручја.

КО ШЕВРЉУГЕ
• цела к.п.бр. : 774/5;
5. делови к.п.бр. : 769, 770, 771, 772, 773, 774/2, 841;
КО КОСЈЕРИЋ СЕЛО
• целе к.п.бр. : 2002, 4222/1;
делови к.п.бр. : 283/6, 283/8, 283/11, 283/12, 1976/2, 1977/1,
1977/3, 1978, 1979, 1980/1, 1980/2, 1980/3, 1981, 1986,
1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008/1,
2008/2, 2010, 2011/1, 2020, 2024/1, 2024/2, 2024/3, 2025,
2027/4, 2032, 2033, 2090/2, 2091/1, 2091/2, 2091/3,
2506/1, 2506/2, 2507/1, 2507/2, 2508, 2522/2, 2522/3,
2524, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2526/1, 2526/2, 2527/2,
2529, 2530, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2538,
2542/1, 2543, 2544, 2545/1, 2545/2, 2548, 2549, 2638/1,
2643, 2644, 2645, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667,
3103, 3104, 3105/1, 3110, 3111/3, 3112/1, 3167, 4104,
4186, 4187, 4188, 4191, 4192, 4193, 4195, 4219, 4220,
4221/1, 4221/2, 4222/2, 4223, 4224, 4225/1, 4225/2,
4225/3, 4226/6, 4230/1, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237,
4263, 4264/1, 4267/1, 4284, 4295, 4302, 4308, 4337;

Визија и циљ израде плана
Члан 5.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског
основа за:
• утврђивање површине јавне намене, односно доношења решења о утврђивању јавног интереса;
• издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама из планова ширег подручја, локационим условима
и условима надлежних институција.
Концептуални оквир планирања, са предлогом основних
намена простора и коришћења земљишта
Члан 6.
Планом детаљне регулације разрадиће се траса далековода са
заштитним појасом, у коме се утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења простора, у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског објекта, далековода
110 kV и заштите окружења.

КО ТУБИЋИ
• делови к.п.бр. : 516/1, 516/2, 518/1, 518/2, 519/1, 555,
556/6, 556/7, 561/4, 561/5, 561/7, 562, 563, 1989, 1992.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом
припреме и верификације нацрта плана.

Начин финансирања израде планског документа, назив
носиоца израде и рок за израду
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације сноси ЈП “Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза Милоша бр. 11.

Саставни део ове одлуке је графички приказ са прелиминарном
границом обухвата Плана детаљне регулације.
Од око 20,4 km колико износи укупна дужина овог далековода,
предмет овог Плана детаљне регулације представља деоница
дужине око 4,8 km на територији општине Косјерић.

Носилац израде је Општинска управа општине Косјерић а обрађивач Плана детаљне регулације је “АРХИПЛАН” Д.О.О. из
Аранђеловца.

Деоница далековода дужине око 15,6 km на територији града
Ужица, представља предмет посебног планског документа, који
доноси Скупштина града Ужица.

Рок за израду нацрта Просторног плана износи 90 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, не урачунавајући време потребно
за спровођење законске процедуре.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за план

Место и начин обављања јавног увида
Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на рани јавни
увид и јавни увид, након обављене стручне контроле од стране
Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид
биће објављени у дневном и локалном листу. Оглашавање раног
јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић”,
број 7/11) и План генералне регулације града Косјерићa (“Службени лист општине Косјерић”, број 3/12).
У циљу задовољења будућих потреба за електричном енергијом, потребно је правовремено планирање изградње и реконструкције електроенергетских објеката, уз сукцесивно отклањање недостатака на истима.

Остали елементи
Члан 9.
Варијанта 1:
За потребе израде Плана детаљне регулације, није потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу
претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).

За потребе Плана детаљне регулације, користиће се расположиве катастарске подлоге, које су издате од РГЗ-Службе за катастар непокретности Ужице, од 30.04.2014. године.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите
простора из важеће планске документације
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Варијанта 2:
За потребе израде Плана детаљне регулације, приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу
претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).

-

-

Члан 10.
План детаљне регулације израдиће се у шест (6) истоветих примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у
дигиталном облику.

-

Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Косјерић”.

-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број: 350-1/2015 oд 10. јула 2015. године

-

10. јул 2015. године

да анализира досадашњи концепт манифестације
и предложи евентуалне измене и допуне, посебно
у контексту одржавања манифестације у граду Косјерићу;
да утврди програмски садржај манифестације уз
консултације надлежног министарства РС;
да изврши припреме за одржавање манифестације „Чобански дани 2015“;
да руководи током манифестације;
да координира рад свих субјеката који учествују у
манифестацији;
да по завршетку исте изврши анализу и утврди
предлоге за следећу манифестацију „Чобански дани“;
да припреми Извештај о спроведеној манифестацији и
да, у случају потребе, обави и друге активности везане за манифестацију.

П
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу општине Косјерић“.

Председник
Скупштине општине Косјерић
Драган Тулимировић

IV. Решење доставити члановима Организационог одбора.
Број: 332-3/2015
У Косјерићу, 3. јула 2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Милијан Стојанић

ПРЕДС РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

На основу члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/08) Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 3. јула 2015. године, донело је:
РЕШЕЊЕ

П Р О Г Р А М
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД
2015-2019. година
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I Именује се Организациони одбор за организовање Туристичке манифестације “Чобански дани 2015“, у следећем саставу:
1. Милијан Стојанић – председник,
2. Зоран Урошевић – заменик председника,
3. Љубиша Ђокић – члан,
4. Душко Ђорђевић – члан,
5. Снежана Јоксимовић –члан,
6. Винка Марић – члан,
7. Миодраг Марковић – члан,
8. Илија Вукадиновић –члан,
9. Александар Коловић – члан,
10. Горан Томић – члан,
11. Милован Голубовић – члан.

Члан 1.
Овај Програм утврђује локације за постављање мањих
монтажних објеката, број објеката на свакој локацији и појединачне могућности делатности у оквиру истих.
Члан 2.
Постављање мањих монтажних објеката из става 2, 3,
4 и 5. члана 2. Одлуке, вршиће се по овом Програму, а по поступку који је утврђен Oдлуком о условима и начину постављања објеката на јавним површинама у граду Косјерићу ("Службени

II. Задаци Одбора су:
12
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•

лист" општине Косјерић бр. _ од __ 2015. године ), на следећим
локацијама:
Постављање киоска:
1.

Локација у улици Станоја Павловића, кат. пар.
број 1448/2, у КО Варош Косјерић (на улазу у
Градско гробље).
• K1
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 5 м2, са наменом продаје свећа (икона, верске литературе и часописа).
Напомена: Предметна локација, планирана је на
будућем паркингу Градскога гробља, а на катастарској парцели број 1448/2, што је у приватном
власништву. Може бити активирана по решавању
имовинских односа за израду паркинга.

7.

2.

Локација у улици Кнеза Милоша кат. пар. број
1434, у КО Варош Косјерић (испред Дома здравља)
• K2
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 12 м2, са наменом продаје прехрамбених производа и мешовите робе.
Напомена: титулар на парцели је Здравствени центар Ужице.
3.

4.

5.

6.

10. јул 2015. године

8.

Локација у улици Вука Караџића, кат. пар. број
1435, у КО Варош Косјерић (уз паркинг Дома здравља, а испред нове спортске хале)
• K3
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 35 м2, са наменом продаје прехрамбених производа (пецива, виршли, хамбургера, млечних и воћних напитака
и сл).

9.

K6
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 12 м2, са наменом продаје прехрамбених производа (пецива, виршли, хамбургера, млечних и воћних напитака
и сл), искључиво на основу установљене и исказане потребе од стране надлежног органа
Основне школе.

Локација у улици Јелене Леле Субић, кат. пар.
број 1230, у КО Варош Косјерић (у дворишту Цркве Рођења Пресвете Богородице)
• K7
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са наменом продаје свећа (икона, верске литературе и часописа), уколико постоји потреба, а до изградње
трајнога објекта.
Напомена: титулар на парцели је Црквена
општина Косјерић.
.
Локација у улици Рада Ђорђевића, кат. пар. број
1278, у КО Варош Косјерић (уз спортску халу, у
продужетку бокса за контејнере)
• K8
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 30 м2, са наменом смештаја алата и машина за одржавање парковскога простора.
Локација у улици Олге Грбић, кат. пар. број 910 и
917, у КО Варош Косјерић (преко пута Општинске
управе),
• K9
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са наменом продаје штампе, цигарета и сл.

10. Локација у улици Карађорђева, кат. пар. број 1563
и 934/1, у КО Варош Косјерић.
• K10
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са наменом продаје штампе, цигарета и сл

Локација у улици Вука Караџића, кат. пар. број
1430/1, у КО Варош Косјерић (у дворишту Техничке школе)
• K4
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 12 м2, са наменом продаје прехрамбених производа (пецива, виршли, хамбургера, млечних и воћних напитака
и сл), искључиво на основу установљене и исказане потребе од стране надлежног органа
Техничке школе.

11. Локација у улици Карађорђева, на кат. пар. број
1563 и 934/1, у КО Варош Косјерић.
• K11
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са истом или
сличном наменом.

Локација у улици Светосавска, на кат. пар. број
1568/1, у КО Варош Косјерић (испред дворишта
Основне школе и зграде старе школе)
• K5
Планирано је постављање једног привременог објекта, површине до 12 м2, са наменом
продаје прехрамбених производа и мешовите
робе.
Локација у улици Светосавска, на кат. пар. број
1239, у КО Варош Косјерић (у дворишту Основне
школе)

НАПОМЕНА
У случају исказане потребе, уместо два киоска под редним бројем 10 и 11, могуће је на овој локацији поставити један киоск површине до 12 м2, са истом или сличном наменом.
Ова локација у употреби је деценијама, због неизграђене катастарске парцеле број 934/1, у власништву бивше ГРО „Град“.
Објекти су постављени тако да су мањим делом на јавној површини, а нешто већим делом на кат. парц. број
934/1, за шта никада није прибављена сагласност вла13
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Планирно је постављање једног монтажног
објекта, површине до 10 м2, са наменом покривене терасе у функцији постојеће продавнице;

сника ове парцеле, што доводи у питање даље коришћење локације.
12. Локација у улици Карађорђева, на кат. пар. број
699/1, КО Варош Косјерић (уз аутобуску станицу)
• K12
Постоји постављен један монтажни објекат,
површине до 12 м2, са наменом продаје мешовите робе.
НАПОМЕНА Локација је под спором.
13. Локација у улици Карађорђева, на кат. пар. број
1557/1, у КО Варош Косјерић (уз СТР «Ас»)
• K13
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са наменом продаје штампе, цигарета и сл.
14. Локација у улици Карађорђева, на кат. пар. број
1557/1, у КО Варош Косјерић (уз СТР «Ас»)
• K14
Планирано је постављање једног монтажног
објекта, површине до 6.5 м2, са наменом продаје штампе, цигарета и сл.
НАПОМЕНА
У случају исказане потребе, уместо два киоска под редним бројем 13 и 14, могуће је на овој локацији поставити један киоск површине до 12 м2, са истом или сличном наменом.
15. Локација на зеленој пијаци, уз ограду према објекту самопослуге, у улици Миће Зарића, на кат.
пар. број 703, у КО Варош Косјерић
• K15, K16, K17, K18, K19
16.
17.
18.
19.
• Планирано је постављање низа монтажних
објеката (киоска), појединачне површине до
6.5 м2, са наменом продаје пољопривредних
производа и остале робе у складу са функцијом локације.
Реализација ће се извршити у складу са чланом __. став __. Општинске Одлуке за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене у пословне сврхе.

3.

Локација уз десну страну Кафе-бара "Тренд", у
функцији истог, у улици Олге Грбић, кат. пар.
број 918/1, у КО Варош Косјерић
• ЗТ1 - Планирно је постављање једног монтажног објекта, површине до 11 м2, са наменом
затворене терасе у функцији постојећег Кафе
бара;
• ПТ2 - Планирно је постављање терасе до 15
м2, са наменом покривене терасе у функцији
постојећег Кафе бара, а на простору кат. пар.
Број 917;

4.

Локација испред бившега Кафе бара "Евергрин"
(простора у приземљу Народне библиотеке,
улици Олге Грбић, број 5, на кат. пар. број
910, КО Варош Косјерић
• Локација ПТ3
Планирано је постављање једног привременог објекта, површине до 35 м2, са наменом
покривене терасе у функцији могућег угоститељског објекта.

5.

Локација испред бившега Кафе бара "Орсо Бланко", у улици Карађорђева, на кат. пар. број
1563/1, у КО Варош Косјерић
• НТ1
Планирно је постављање једног привременог
објекта, отворене терасе, површине до 20 м2,
са наменом отворене терасе у функцији постојећег Кафе бара.

6.

Локација испред бившега Кафе бара бара "Крчма", у улици Олге Грбић, на кат. пар. број 917,
КО Варош Косјерић
• НТ2
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 10 м2, са наменом отворене терасе у функцији постојећег Кафе бара
"Крчма".

7.

Локација испред СУР-а "Ждера", у улици Карађорђева, на кат. пар. број 1563/1, у КО Варош
Косјерић
• НТ3
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 10 м2, са наменом отворене терасе у функцији постојећег СУР-а
"Ждера"

8.

Локација испред бившега Кафе бара "Боинг", у
улици Карађорђева, број 40 кат. пар. број
1563/1, КО Варош Косјерић
• Т3
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 20 м2, на зеленој површини, између тротоара и коловоза, са наменом отворене терасе у функцији постојећег
Кафе бара "Боинг"

Постављање тераса:
1.

2.

10. јул 2015. године

Локација испред продавнице „Бриош“ на углу улица Светосавска и Јована Јовановића Змаја,
на кат. пар. број 1568/1, у КО Варош Косјерић
• ПТ1 - Планирано је постављање једног монтажног објекта, површине до 10 м2, са наменом
покривене терасе у функцији постојеће продавнице;
Локација испред Кафе бара "Оле", у улици Карађорђевој, на кат. пар. број 1563/1, КО Варош Косјерић
• Тр
14
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Локација испред продавнице "Мерица", у улици
Карађорђева, на кат. пар. број 1557/1, КО Варош Косјерић
• ЗТ3
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 20 м2, на зеленој површини, између објекта и тротоара, са наменом
затворене терасе у функцији постојеће продавнице.

11.

Локација испред продавнице "Биошпајз", власника Емилије Јовановић, у улици Карађорђева,
на кат. пар. број 1557/1, у КО Варош Косјерић
• ПТ6
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 20 м2, на простору, између објекта и тротоара, са наменом отворене терасе у функцији постојеће продавнице.

12.

Планирано је постављање једног привременог објекта, површине до 1 м2, на зеленој површини, између објекта и тротоара, са наменом продаје кокица, сладоледа и слично.

Локација испред бившега Кафе бара "Сони", у
улици Карађорђева, број 46 кат. пар. број
1563, КО Варош Косјерић
• ПТ5
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 20 м2, на зеленој површини, између тротоара и коловоза, са наменом покривене терасе у функцији постојећег
Кафе бара "Сони".

10.

Члан 3.
Овим програмом омогућује се постављање расхладних
витрина и сличних уређаја на локацијама и на осталом грађевинском земљишту у складу са чланом 16. Одлуке, условима локације, условима планске документације и правилима и посебним
условима важећим за ову врсту објеката.
Ови објекти/уређаји могу бити постављени на јавним
површинама где постоје услови за пролаз пешака у слободној
ширини од минимум 2.5 м. Уколико такви услови не постоје, могуће је постављање објеката/уређаја у простору и ширини зеленог појаса.
Изузетно, ширина може бити смањена на 2 м у деловима где промет пешака није угрожен, односно где је смањено пешачко оптерећење. Уколико такви услови не постоје, могуће је
постављање објеката/уређаја у простору и ширини зеленог појаса.
Постављање објеката из претходног става овога члана
биће омогућено изван обухвата улице Карађорђева између улица Олге Грбић и колосека индустријске пруге, и у зони зелене пијаце.
Члан 4.
Овим програмом омогућује се постављање малих монтажних објеката на локацијама и на осталом грађевинском земљишту у складу са чланом 16. Одлуке, условима локације,
условима планске документације и правилима и посебним условима важећим за ову врсту објеката.
Постављање објеката из претходног става овога члана
биће омогућено нарочито у обухвату улица Карађорђева, Миће
Зарића и Максима Марковића, као и у насељима Пантићи, Брајковићи 1 и Брајковићи 2, а вршиће се на основу Плана постављања за сваку календарску годину.

Локација испред продавнице "Младеновић", власника Зорана Младеновића, у улици Карађорђева, на кат. пар. број 1557/1, у КО Варош Косјерић
• ПТ7
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 40 м2, на површини, између објекта и тротоара, са наменом покривене терасе у функцији постојеће продавнице.

Члан 5.

Продаја кокица и сладоледа:
1.

За реализацију овога Програма надлежно је Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Косјерић

Локација испред продавница са леве стране у
улици Карађорђева, на кат. пар. број 1563/1, КО
Варош Косјерић
• Па
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 1 м2, на зеленој површини, између тротоара и коловоза, са наменом
продаје кокица, сладоледа и слично.

2.

Локација испред бутика "Жани", у улици Карађорђева, број 46 кат. пар. број 1563/1, КО Варош Косјерић
• Пб
Планирно је постављање једног привременог
објекта, површине до 1 м2, на зеленој површини, између тротоара и коловоза, са наменом
продаје кокица, сладоледа и сл.

3.

Локација испред објекта, у улици Карађорђева,
број 72, кат. пар. број 1557/1, у КО Варош Косјерић
• Пв

10. јул 2015. године

Члан 6.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Косјерић".
Број 353-30/2015
У Косјерићу, 10. јула 2015. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Драган Тулимировић
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Број 6/15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

10. јул 2015. године
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Садржај

страна

Oдлука о поступку приватизације Јавног предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић ......
Oдлуку о условима и начину постављања мањих привремених објеката на јавним површинама у
општини Косјерић ......................................................................................................................................
Одлуку о изради плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр. 116/1 ТС “Косјерић” - ТС “Севојно” (на територији општине Косјерић) ................................
Решење о именовању организационог одбора за организовање Туристичке манифестације “Чобански дани 2015“, .....................................................................................................................................
Програм постављања мањих монтажних објеката за период 2015-2019. година на територији општине Косјерић .........................................................................................................................................
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Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "Сито Стар" Горобиље, Пожега
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