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На основу члана 8. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и
уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20 и 23/20), и
члана 71. став 1. тачка 2). Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 6/19), Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној
14.09.2021. године, донело је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Врши се измена и допуна Плана општег распореда места за постављање мањих
монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“ број 15/21, 16/21 и 27/21) тако што се:
- У члану 2. иза Локације број 5 додаје локација бр. 6 која гласи:
- Локација број 6– Угао улица Алексе Маркишића и Немањине на којој је
дозвољено постављање покретне тезге за продају воћа и поврћа
-Зона – друга
-Површина места: - место број 1 у површини од 4,00м2 – означене у графичком
прилогу бр. 4а. ТЕ-4а
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну
закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
За постављање привременог објеката спровешће се јавна лицитација Почетна цена
за добијање локације за постављање износи 15.000,00 динара.
Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у
графичком прилогу број 4а из Плана.
У осталим деловима План општег распореда места за постављање мањих
монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања остаје непромењен.
Ова Измена и допуна Плана ступа на снагу данoм објављивања у ''Службеном листу
Општине Сокобања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: 352-440/21
у Сокобањи 14.09.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић
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ЛОКАЦИЈА Угао улица Алексе Маркишића
и Немањина :
место бр.1 -у површини од 4,00м2,ознака ТЕ-4а
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