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На основу члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 -
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 2. став 3, тачка 8), члана 3. тачка 8), члана 4. и члана 9.
Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. став 1.
Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 13. и 14.
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр.
13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 37. тачка 18. Статута општине Лапово ("Сл. гласник општине Лапово"
бр. 2/19), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног

осветљења (у даљем тексту: делатност јавног осветљења) на територији општине Лапово, права и обавезе
пружаоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, финансирање, начин вршења
надзора над обављањем делатности јавног осветљења и друга питања која су од значаја за обављање
делатности.

Члан 2.
Комунална делатност јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
Јавно осветљење је, у смислу ове Одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање
површина јавне намене.

Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, улице, тргови, мостови, паркови, подземни пешачки
прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених и других објекта, јавни паркинзи и јавне
зелене површине у насељима, спортски и објекти за рекреацију у јавној својини, гробља, уређена речна
обала и друге површине на којима је планским документом предвиђена изградња јавне расвете.

II НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 3.
Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други

привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).
Комуналну делатност на територији општини Лапово врши Друштво посебне намене LED LP ДОО и

„ESCO  ELIOS“  ДОО,  сходно уговору о ЈПП за вршење услуга реконструкције  и дугогодишњег
одржавања јавног осветљења у општини Лапово (Вршилац комуналне делатности).

Члан 4.
Делатност одржавања јавног осветљења обавља се према Уговору о јавном-приватном партнерству  за

вршење услуга реконструкције  и дугогодишњег одржавања јавног осветљења у општини Лапово
закљученог између општине Лапово и Друштво посебне намене LED LP ДОО и „ESCO ELIOS“ ДОО.

Члан 5.
Вршилац комуналне делатности је дужан да послове комуналне делатности јавног осветљења обавља

у складу са законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у
стању функционалне оспособљености за трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења и да
обезбеди услове за редовно снабдевање електричном енергијом.

Члан 6.
Набавка, монтирање, демонтирање и одржавање уређаје за декоративно осветљење, као и

обезбеђивање услове за снабдевање електричном енергијом уређаја за декоративно осветљење може се
поверити јавном предузећу, привредно друштву, предузетнику или другом привредни субјект на основу
спроведеног поступка јавне набавке.
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Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни,
привредни или други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на основу одлуке Општинског већа
општине Лапово.

Члан 7.
Општина Лапово је дужана да благовремено закључи уговор са надлежном електропривредним

друштвом о испоруци електричне енергије и да редовно и уредно испуњава обавеза из уговора.
Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и друга

питања од значаја за функционисање јавне расвете.

Члан 8.
Забрањено је:

1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;
2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног осветљења;
3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;
4) неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења;
5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења.

III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 9.
Средства за обављање и развој делатности јавног осветљења обезбеђују се из:

1) прихода буџета општине ;
2) наменских средстава других нивоа власти;
3) других извора у складу са законом.

Члан 10.
Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из члана 2. став 1. ове одлуке,

обезбеђују се у буџету општине, као и из других извора у складу са законом и то за следеће намене:
1) трошкове накнаде према приватном партнеру у складу са уговором о Јавно- приватном партнерству;
2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;
3) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;
4) трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, демонтирање, одржавање и
складиштење уређаја за декоративно осветљење и др.);
5) трошкове за снабдевање електричном енергијом, и
6) остале трошкове обављања делатности

IV ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ

Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у средствима јавног информисања или на други погодан

начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који
ће настати или могу настати у обављању делатности јавног осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у обављању делатности.

Члан 12.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности

јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да одмах о томе обавести председника
општине и да истовремено предузме мере за отклањање поремећаја.
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Уколико вршилац комуналне делатности не предузме мере за отклањање поремећаја у року који
одреди председник општине, председник ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката и
друге имовине која је угрожена.

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности јавног осветљења, односно по
утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, председник општине је дужан да
предузме следеће мере:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно
ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену
штету.

Члан 13.
У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у обављању

делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужно да обезбеди осветљење јавних
површина по следећем реду првенства:
1. јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја;
2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;
5. јавно осветљење спортских објеката.

V НАДЗОР

Члан 14.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши Општинска управа општине Лапово.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши комунална инспекција.

VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 15.
Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове

који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.
Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу континуирано у току

године достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу комуналне делатности преко интернет
странице.

Вршилац комуналне делатности је дужан да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у
року од осам дана.

Члан 16.
Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу се континуирано у току

године изјашњавати о квалитету пружених услуга преко интернет странице општине Лапово.
Орган Општинске управе надлежан за комуналне послове са достављеним изјашњењима поступиће на

начин прописан законом којим је регулисано обављање комуналних делатности.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Новчаном казном у износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице - Вршилац
комуналне делатности које обавља комуналну делатност обезбеђења јавног осветљења, ако:
1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин (члан 5. Одлуке);
2) не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 15. став 3.  Одлуке);
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3) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.
Члан 18.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) поступи супротно забрани прописаној чланом 8. Одлуке;
2) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу од 20.000 динара
предузетник.
За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара
физичко лице.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине

Лапово”..

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-257/19-I-04

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.


