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ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 7.  20.  и 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 2. 3. 4. и 9.  Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11) члана 2. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), и члана 

69. Статута општине Ариље(Службени гласник општине Ариље број 6/08, 

6/10, 5/14)  
Скупштина општине Ариље  на седници  одржаној        године, 

донела је  

 

ОДЛУКА  

О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Одлуком о јавној расвети (у даљем тексту: одлука) регулишу се услови за 

вршење послова јавне расвете,  поверавање послова јавне расвете односно  

редовно одржавање јавне расвете.  

 

Јавна расвета  

Члан 2. 

Под јавном расветом, у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се 

систем енергетских објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних 

површина.  

Као јавне површине, у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају се: 

улице, општински путеви,  тргови, мостови, пешачке површине поред 

стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у 

стамбеним насељима, декоративна (фасадна) расвета верских објеката и 

институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној својини,  уређена 

речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавне 

расвете.  
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Послови јавне расвете  

Члан 3. 

Под пословима јавне расвете, у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају 

се: 

1) Изградња јавне расвете,  

2) редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету 

3) редовно одржавање јавне расвете 

II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ  

Вршење послова  и поверавање послова 

Члан 4. 

Послове изградње јавне расвете обавља надлежни орган управе општине 

Ариље. 

 Изградња јавне расвете финансира се из средстава буџета опредељеног за 

те намене  у скаладу са Годишњим програмом јавних инвестиција. 

Финансирање изградње јавне расвете могу вршити  грађани уз предходно 

урађену техничку документацију и прибављену сагласност Општинског 

већа општине Ариље  уколико се трошкови потрошње електричне енергије 

финансирају из буџета општине Ариље. 

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету, уговара 

надлежни орган управе општине Ариље  по спроведеном поступку јавне 

набавке. 

Послове редовног одржавања јавне расвете на територији општине Ариље   

врши Јавно комунално предзеће „Зелен“ Ариље  по налогу надлежног 

органа општине Ариље а по ценовнику на који  сагласност даје Општинско 

веће општине Ариље. 

Члан 5. 

Режим рада јавне расвете утврђује  се Програмом јавне расвете.  

Предлог Програма припрема  надлежни орган Општинске управе у складу 

са стварним потребама за јавном расветом и расположивим средствима 

буџета.   Општинско веће даје сагласност на Програм рада јавне расвете. 
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Члан 6. 

Под редовним одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање 

енергетских објеката, инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном 

стању за њено функционисање. ( замена сијалица, пригушница, грла, 

упаљача, заштитних стакала, прегорелих каблова…) 

Редовно снабдевање  

Члан 7. 

Под редовним снабдевањем електричном енергијом за јавну расвету, 

подразумева се редовна испорука електричне енергије.  

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету регулише се 

Уговором који закључују снабдевач за електричну енергију и надлежни 

орган управе .  

Уговором из става 2. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, цена ,  

рокови плаћања, као и друга питања од значаја за функционисање јавне 

расвете.  

Забрањене радње  

Члан 8. 

Забрањено је неовлашћено:  

- уклањање и рушење објеката и инсталација јавне расвете;  

- прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете;  

- постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и 

лепљење плаката на објекте и инсталације јавне расвете;  

- прљање и на други начин оштећивање објеката и инсталација јавне 

расвете.  

III НАДЗОР  

Члан 9. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши  Општинска управа 

Општине Ариље.  

Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши комунални инспектор.  

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском 

већу општине Ариље у року од 15 дана од дана достављања решења.  
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Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава његово 

извршење.  

 

Члан 10. 

Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална 

инспекција.  

Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу комуналних послова, 

присуством на лицу места:  

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног овом Одлуком;  

- успоставља нарушени ред применом својих овлашћења утврђених 

законом;  

- издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна 

у фиксном износу, у складу са одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима;  

- предузима друге мере у складу са својим овлашћењима прописаним 

законом.  

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај  ЈП ако не 

одржава објекте и инсталације јавне расвете у исправном стању у складу са 

програмом из члана 4. став 4. ове одлуке.  

Новчаном казном  од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у  ЈП. 

Члан 12. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако се неовлашћено прикључује на објекте и инсталације јавне расвете 

(члан 8. став 1. алинеја 2.).  

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу.  

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини 

прекршај из става 1. овог члана.  

Новчаном казном  од 15.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини 

прекршај из става 1. овог члана.  
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Члан 13. 

Новчаном казном  од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако:  

1) уклања, руши, прља и на други начин оштећује објекте и инсталације 

јавне расвете (члан 8. став 1. алинеја 1. и 4.);  

2) поставља рекламне паное, врши причвршћивање објеката и ствари и 

лепљење плаката на објекте и инсталације јавне расвете (члан 8. став 1. 

алинеја 3.).  

Новчаном казном  од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана и одговорно лице у правном лицу.  

Новчаном казном  од 40.000,00 динара казниће се предузетник ако учини 

прекршај из става 1. овог члана.  

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини 

прекршај из става 1. овог члана.  

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Ариље".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АРИЉЕ 

Број:  352-10/18,  од                 године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Драгиша Терзић 
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Образложење  

Правни основ за доношење Одлуке о јавној расвети општине Ариље је  

члан 2. став 3. тачка 8. Закона о комуналним делатностима ( Службени 

гласник РС број 88/11 и 104/16) који прописује : 

Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и 

правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи 

услове за обезбеђивање одговарајућег квалитете, обима, доступности и 

континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 

Комуналне делатности су: 

8) обезбеђивање јавног осветљења, 

члан 3. став 1. тачка 8 Закона о комуналним делатностима ( Службени 

гласник РС број 88/11 и 104/16)  који прописује : 

Комуналне делатности из члана 2. став 3. овог закона обухватају: 

8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и 

унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене; 

и 

члан 4. став 1. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС 

број 88/11 и 104/16)  који прописује : 

Јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује 

организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних 

делатности и њихов развој.  

 

Обрађивач 

Општинска управа  


