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62.
На основу члана 3 став 1 тачка 8 и члана 4 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 13/2015), Скупштина општине Пландиште
на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је:
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се делатност обезбеђивања јавног осветљења, утврђују се услови и начин
обављања ове делатности, одређује ред првенства у обављању делатности у случају више силе или других
оправданих разлога, надзор и друга питања од значаја за обављање делатности обезбеђивања јавног
осветљења на територији Општине Пландиште.
Члан 2.
Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање површина
јавне намене.
Под површином јавне намене подразумевају се: саобраћајнице, улице, тргови, паркови, пешачке површине
поред стамбених и других објеката, зелене површине у насељима, спортски објекти као и друге површине на
којима је предвиђена изградња јавног осветљења.
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 3.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и
изградње објеката и инсталација јавног осветљења и декоративно осветљење.
Општина Пландиште надлежна је за послове инвестиција, стара се о обезбеђивању услова за обављање
послова снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и изградње објеката и инсталација јавног
осветљења у складу са законом.
Обављање послова јавног осветљења и одржавања јавне расвете поверава се правном лицу изабраном у
поступку јавне набавке.
Обављање послова декоративног осветљења поверава се правном лицу у поступку избора најповољнијег
понуђача у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: понуђач).
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Члан 4.
Понуђач из чл. 4 ове Одлуке је дужан да одржава декоративно осветљење објектата у дане државних
празника, одређених верских празника, значајних културних и других манифестација.
Понуђач из чл. 4 ове Одлуке је дужан да прибавља, монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје за
декоративно осветљење, у складу са законом.
Члан 5.
Ако услед више силе (земљотреса, пожара, суше, поплаве и других непогода) или других оправданих
разлога Општина Пландиште не може да врши снабдевање и одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења у стању функционалне оспособљености и због тога дође до смањених могућности обезбеђивања
јавног осветљења, дужна је да обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду првенства:






јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја;
јавно осветљење тргова;
јавно осветљење улица;
јавно осветљење пешачких стаза;
јавно осветљење спортских објеката.
Члан 6.

Средства за обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења и одржавања јавне расвете
обезбеђују се из буџета Општине Пландиште.

III. ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 7.
Забрањено је неовлашћено:
-

уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;
прикључивање на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења, осим декоративног осветљења.
постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете;
Члан 8.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши општинска управа надлежна за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове Општине Пландиште.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган Општине Пландиште, Одељење
за урбанизам – Служба инспекције.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Пландиште у року
од 15 дана од дана достављања решења.
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Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава његово извршење.
Члан 9.
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 10.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. које уклања, руши, прља и оштећује на било који начин објекте, уређаје и инсталације јавног
осветљења (члан 7.);
2. ако се неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и инсталације јавне расвете (члан 7.);
3. ако неовлашћено постави рекламни пано, рекламу, плакат или причврсти објекат;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара.
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице које уклања, руши, прља и оштећује на било који
начин објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења (члан 7.);

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Пландиште".
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