СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 64/2019

15.11.2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 69. Законa о планирању и изградњи Републике Србије
("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – oдлука УС РС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – oдлука УС РС, 50/2013 – oдлука УС РС, 98/2013 – oдлука УС РС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), чл. 2. Закона о комуналним
делатностима Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), чл.
77-83. Одлуке о комуналним делатностима Општине Сремски Карловци („Сл.лист
општине Сремски Карловци“, бр. 21/2019), члана 44. став1. тачка 8. Статута Општине
Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр.7/19),
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 33. седници одржаној
дана15.новембра 2019.године, донела је
ОДЛУКУ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
Члан 1.
Јавна расвета је електроенергетски објекат јавне намене за јавно коришћење
која је саставни део линијског инфраструктурног објекта.
Овом одлуком прописују се услови за реконструкцију, изградњу и одржавање
објеката јавне расвете на територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту:
Општина).
Члан 2.
Јавна расвета обухвата осветљавање следећих јавних површина: путеви, улице,
тргови, мостови, пешачки прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених
и других објеката, паркови, спомен паркови, површине у стамбеним насељима и
блоковима, гробља, спомен гробља, уређене
површине на којима је предвиђена
изградња јавне расвете.
Члан 3.
Изградња и реконструкција објеката и инсталација јавне расвете врши се по
програмима уређивања грађевинског земљишта које доноси Скупштина општине
Сремски Карловци.
Члан 4.
Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих
тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену
постојећих светлећих тела савременијима.
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Члан 5.
Забрањено је неовлашћено:
•Уклањање, рушење, прљање и оштећивање на било који начин објеката и инсталација
јавне расвете,
•Прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете,
•Постављање рекламних паноа, причвршћивање предмета и лепљење плаката на
објекте и инсталације јавне расвете.
Члан 6.
Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Сремски
Карловци обавља ЈКП”Белило” Сремски Карловци.
За напајање јавне расвете користе се дистрибутивне ТС у оквиру којих постоји
посебан блок јавне расвете са мерном групом и одговарајућом аутоматиком за
укључивање и искључивање јавне расвете.
На територији општине Сремски Kарловци јавна расвета се напаја из укупно
37 трафо станица.
Годишња потрошња за јавну расвету износи око 800.000,00 кwh.
Контролу обављања послова одржавања врши Одељење за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине.
Члан 7.
По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне расвете у пријављеним
улицама, односно на стубовима јавне расвете.
На основу периодичних прегледа од стране ЈКП „Белило“ врши се одржавање јавне
расвете и поред поднетих појединачних пријава грађана.
Сваке године врши се постављање декоративне расвете за божићне и новогодишње
празнике и извршава допуна новогодишње расвете сходно материјалним могућностима
Општине. Јавна и декоративна расвета је власништво општине Сремски Карловци.
Општина финансира одржавање јавног осветљења.
Члан 8.
На територији општине Сремски Карловци јавна расвета се може класификовати на
следећи начин:
- расвета на надземној нисконапонској мрежи,
- канделаберска расвета – кабловски развод – ово је расвета која је реализована
кабловским расплетом, на канделаберима различитих типова на стубовима или
фасадама објеката (за осветљење тргова, улица, паркова, јавних површина) из
слободностојећих ормара или директно са блокова јавне расвете у трафо-станицама.
- декоративна расвета и расвета спортских терена - ово је расвета која служи за
декоративно осветљење било објеката, било јавних површина. Најчешће напајање је са
инсталације самог објекта, или из одговарајућег слободно стојећег разводног ормара
(ССРО). Реализује се на различите начине, а најчешће као рефлекторска расвета на
стубовима или на земљи или расвета на фасади објекта.
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На подручју општине Сремски Карловци управљање јавном расветом изведено је на
три начина:
1. помоћу РТК пријемника;
2. помоћу фоторелеа;
3. ручно (декоративна, расвета спортских терена).
Члан 9.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за
инспекцијске послове Општине – комунална инспекција.
Члан 10.
Новчаном казном од 60.000 динара казниће се за прекршај корисник –
правно лице ако користи јавну расвету супротно одредби члана 5. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 15.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном од 10.000 динара.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Сремски Карловци.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 312-6/2019-I/1
15.новембра 2019. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,с.р.
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