
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 33/2020  
           18.06.2020. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

Oпштинска управа Општине Сремски Карловци, Одељење за комунално 

стамбене послове и заштиту животне средине на основу члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима, („Службени гласник РС“, бр. 88/11, Oдлука УС РС 

– 46/14, 104/16 и 95/2018), члана 78. став 4. и 5. Одлуке о комуналним 

делатностима Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, бр. 21/2019 и 65/2019), и члана 15. Одлуке о Општинској 

управи („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 40/2016 и 20/2018), 

дана 18.06.2020.године, доноси 

Правилник о припреми, манипулацији и радовима на систему 

јавног осветљења 

 

         I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређује се поступак припреме и манипулације, опис 

радова на систему јавног осветљења, обезбеђење јавног осветљења, као и друга 

питања од значаја за несметано функционисање система јавног осветљења на 

територији Општине Сремски Карловци. 

Јавно осветљење је систем који се састоји од објеката, инсталација и уређаја 

за осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката (у 

даљем тексту: систем јавног осветљења). 

Опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних 

целина, као и свечано украшавање и осветљавање општине Сремски Карловци 

(у даљем тексту: Општина), саставни су део система јавног осветљења. 

Члан 2.  

Поступак припреме на систему јавног осветљења подразумева све 

припремне радње које се предузимају на обезбеђењу јавног осветљења, а у 

циљу безбедног, благовременог и стручног поступања на свим деловима 

система јавног осветљења. 

Манипулације на систему јавног осветљења подразумевају све радње које 

овлашћени субјекти предузимају на систему јавног осветљења, а у циљу 

безбедног, благовременог и стручног поступања на свим деловима система 

јавног осветљења. 

Радови на систему јавног осветљења подразумевају безбедно, благовремено 
и стручно извођење радова на обезбеђењу јавног осветљења, односно 

одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења. 
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Обезбеђење јавног осветљења, односно одржавање, адаптација и унапређење 

јавног осветљења обухвата радове на замени светлећих тела и других 

дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и 

прање стубова и заштитних облога светлећих тела, и друге мере у циљу 

заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења (у даљем тексту: 

обезбеђење јавног осветљења). 

 

 Члан 3.  

Општинска управа-Одељење за инвестиције, имовину и грађевинско 

земљиште (у даљем тексту: Одељење), у поступку припреме, манипулације и 

радова на систему јавног осветљења обавља послове надзора над обезбеђeњем 

јавног осветљења и врши стручне послове у вези са припремом, манипулацијом 

и радовима на систему јавног осветљења. 

Одељење за инспекцијске послове Општине је у обавези да издаје недељне 

налоге за све радове на обезбеђењу јавног осветљења, а за хитне и хаваријске 

интервенције у наредних 24 часа или првог наредног радног дана од момента 

интервенције. 

 

 

Извођач радова на припреми, манипулацији и радовима на систему јавног 

осветљења је Јавно комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци (у даљем 

тексту: ЈКП), у складу са Одлуком о одређивању комуналних делатности и 

начину поверавања обављања комуналних делатности на територији Општине 

Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 41/2016 

и 65/2019). 

ЕПС Дистрибуција. д.о.о. Београд, Огранак Нови Сад (у даљем тексту: ЕПС 

Дистрибуција) је једини овлашћени субјекат задужен за укључивање - 

искључивање напонског стања на систему јавног осветљења, као и укључење 

нових и реконструисаних објеката система јавног осветљења. 

 

 

Члан 4. 

Систем јавног осветљења на територији Општине састоји се од две мреже: 

- подземна (кабловска) мрежа система јавног осветљења са стубовима јавног 

осветљења, и 

- надземна мрежа система јавног осветљења (пети проводник) на 

дистрибутивној надземној нисконапонској мрежи или мешовитим водовима 

(ниски и високи напон). 

 

Члан 5. 

Напајање мреже јавног осветљења могуће је на два начина: 

- слободностојећи разводни орман јавног осветљења (у даљем тексту: 

ССРОЈО), и 

- дистрибутивне трансформаторске станице - блок јавног осветљења. 
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Члан 6. 

У зависности од врсте мреже и извора напајања постоје четири различите 

конфигурације мрежа јавног осветљења: 

- реон са кабловском (независном-самосталном) мрежом јавног осветљења, 

а напојен са ССРОЈО, 

- реон са кабловском (независно-самосталном) мрежом јавног осветљења, а 

напојен са дистрибутивне трансформаторске станице (у даљем тексту: ДТС), 

- реон са проводником јавног осветљења на дистрибутивној мрежи, напојен 

из ССРОЈО, и 

- реон са проводником јавног осветљења на дистрибутивној мрежи, напојен 

из ДТС. 

За сваку од наведених конфигурација мрежа јавног осветљења, из става 1. 

овог члана, примењују се посебни поступци припреме, манипулације и радова. 

 

       II   РАДОВИ НА СИСТЕМУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 7.  

ЈКП на систему јавног осветљења обавља послове у поступку припреме, 

манипулације и извођења радова, у делу од мерног места до крајњег потрошача 

јавног осветљења, и то: 

1. евидентирање пријава грађана о неисправности јавног осветљења, 

2. планиране системске замене свих извора светлости система јавног 

осветљења на територији Општине, 

3. планиране системске поправке неисправних извора светлости система 

јавног осветљења на територији Општине, 

4. појединачне поправке светиљки, 

5. хитне (хаваријске) интервенције на мрежи система јавног осветљења, 

6. појединачне поправке хаварисаних стубова јавног осветљења и носача 

светиљки, 

7. одржавања и поправке ССРОЈО, 

8. одржавања декоративног осветљења Општине, 

9. манипулације на мрежи система јавног осветљења на територији 

Општине, и 

10. друге послове у вези са јавним осветљењем и декоративним осветљењем 

по налогу Општинске управе или другог овлашћеног лица. 

 

Члан 8. 

Послови из члана 3. овог Правилника ближе су дефинисани важећим 

протоколима о одржавању јавног осветљења на територији Општине и 

процедурама приликом извођења радова на изградњи нових и реконструкцији 

постојећих водова и објеката јавног осветљења, као и другим важећим 

интерним упутствима ЕПС Дистрибуција. 

 

Члан 9. 

ЈКП је дужно да за радове на јавном осветљењу чији се елементи налазе на 

дистрибутивној мрежи или у њеној близини, прибави писану сагласност ЕПС 
Дистрибуција, којом се дефинише безнапонско стање дистрибутивне мреже и 

безнапонско стање мреже система јавног осветљења. 
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Члан 10. 

ЕПС Дистрибуција, обавља послове у поступку припреме, манипулације и 

извођења радова на јавном осветљењу, и то: 

-   управљање јавним осветљењем (укључење - искључење), 

- манипулације на импулсним и енергетским водовима јавног осветљења у 

надземној мрежи ЕПС Дистрибуција, напајање из ДТС и из самостојеће трафо 

станице јавног осветљења (у даљем тексту: СТС), 

- манипулације на импулсним и енергетским водовима јавног осветљења у 

подземној мрежи (напајање из ДТС и из СТС јавног осветљења), 

- редовног одржавања и поправки на блоку јавног осветљења у трафо 

станици (материјал обезбеђује ЈКП односно други извођач радова), и 

- поправке на напојном енергетском каблу јавног осветљења (од трафо 

станице до помоћног ормара мерног места). 

 

   III ПРИПРЕМА РАДОВА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СИСТЕМУ ЈАВНОГ 

         ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 11. 

У току припреме радова на систему јавног осветљења и извођења радова 

забрањено је: 

- започињање радова који захтевају довођење електроенергетског објекта (у 

даљем тексту: ЕЕО) или ЕЕО јавног осветљења у безнапонско стање, без 

предходно добијене дозволе за рад од стране ЕПС Дистрибуција, 

- укључење јавног осветљења ручно, помоћу преклопке на блоку јавног 

осветљења, разводном орману јавног осветљења или вештачким замрачењем 

фото ћелије, и 

- укључење јавног осветљења од стране ЕПС Дистрибуција ван планираног 

ноћног режима, сем у случајевима манипулације на јавном осветљењу 

(укључивање или искључивање) по захтеву ЈКП односно другог извођача 

радова, за потребе отклањања кварова на ЕЕО и кабловима јавног осветљења. 

 

Члан 12. 

ЈКП односно други извођач радова  дужан је да недељни преглед планираних 

радова на одржавању јавног осветљења, а чији су елементи саставни део 

дистрибутивне мреже и захтевају дозволу и/или манипулацију на 

електроенергетској мрежи, достави ЕПС Дистрибуција, најкасније до четвртка 

у 14 часова, у недељи која предходи радовима. 

 

Члан 13. 

Недељни преглед планираних радова из члана 12. овог Правилника садржи: 

- датум и временски период извођења радова, 

- место радова укључујући и назив ССРОЈО и назив улице, 

- опис радова, 

- име одговорног лица за извођење радова, 

- захтев за напонским стањем дистрибутивне мреже, и 

- захтев за напонским стањем мреже јавног осветљења. 

ЕПС Дистрибуција, одобрава планиране радове из члана 12. овог 

Правилника и о томе писаним путем обавештава ЈКП односно другог извођача 
радова, најкасније до петка у 12 часова у текућој недељи за наредну недељу. 
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Члан 14. 

ЈКП односно други извођач радова, дужан је да: 

- на дан извођења радова обавести ЕПС Дистрибуцију о извођењу радова или 

евентуалној измени планираних радова, најкасније до 7 часова, на дан 

започињања радова, 

- уколико планирани радови захтевају манипулације, без промене уклопног 

стања у дистрибутивној мрежи, на водовима јавног осветљења, поднесе захтев 

за манипулацију на водовима јавног осветљења ЕПС Дистрибуцији најмање 24 

сата пре почетка извођења радова, 

- уколико планирани радови захтевају манипулације, без промене уклопног 

стања у дистрибутивној мрежи, на енергетским водовима који ометају 

извођење радова, поднесе захтев за манипулацију на енергетским водовима 

ЕПС Дистрибуцији најмање 72 сата пре почетка извођења радова, 

- приступи обезбеђењу места рада тек по извршеним манипулацијама и по 

пријему дозволе за рад од стране ЕПС Дистрибуција на месту извођења радова, 

- обезбеди материјал потребан за отклањање кварова и поремећаја на 

објектима јавног осветљења, а које обавља ЕПС Дистрибуција, и 

- изврши плаћање ЕПС Дистрибуција на основу достављеног рачуна ЕПС 

Дистрибуција сваког првог у месецу, за претходни месец, а у складу са важећим 

Јединичним ценовником рада без материјала - одржавање јавног осветљења - 

Огранак Електро-дистрибуција "Нови Сад". 

 

       IV    ПРИЈАВА КВАРА 

 

Члан 15. 

Kварови на јавном осветљењу пријављују се ЈКП. 

У случају пријаве квара ЕПС Дистрибуцији, иста је дужна да подносиоца 

пријаве упути на ЈКП односно другог извођача радова. 

ЈКП односно други извођач радова, уколико је процена да је квар у 

надлежности и/или да је потребна интервенција ЕПС Дистрибуција, дужан је 

да одмах обавести диспечерски центар ЕПС Дистрибуција, а писаним путем 

најкасније наредног радног дана. 

По пријави овлашћеног радника ЈП односно другог извођача радова ЕПС 

Дистрибуција упућује надлежну техничку службу и обавештава ЈКП односно 

другог извођача радова о времену и месту заједничког изласка на 

електроенергетски објекат, ради утврђивања узрока и отклањања квара. 
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V  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ПОРЕМЕЋАЈА НА 

МРЕЖИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

                                                                  Члан 16. 

ЈКП односно други извођач радова, приликом извођења радова на 

отклањању кварова и поремећаја на мрежи јавног осветљења, дужан је да: 

- на основу регистрованих пријава и сагледавања потребе за хитном 

интервенцијом изда радни налог за хитан обилазак и снимање стања за 

интервентну екипу, 

- увидом на лицу места, ако се процени да је потребна хитна интервенција, 

интервенцију спроведе одмах, 

- увидом на лицу места, у случају да није потребна хитна интервенција, 

изврши локализацију квара који се додаје на списак потребних поправки, 

- у случају продужених радова и вишедневног ангажовања у циљу 

отклањања квара координира рад са техничком екипом ЕПС Дистрибуција, и 

- захтев за искључење делова мреже (јавног осветљења или енергетске 

мреже) поднесе ЕПС Дистрибуцији најмање три дана пре почетка радова. 

Хитне (хаваријске) интервенције на јавном осветљењу из става 1. овог члана 

обухватају: замену осигурача, размршење мреже, превезивање мреже, 

превезивање хаварисаног стубног (и/или носача светиљке) места и све кварове 

који проузрокују нефункционалност три или више светиљки у низу. 

 

Члан 17. 

На извођење радова на отклањању кварова и поремећаја на мрежи јавног 

осветљења сходно се примењују одредбе из дела III и IV овог Правилника. 

 

 

VI ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА НА 

ОБЈЕКТЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И УКЛАЊАЊУ РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА СА 

ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ОДНОСНО ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ, 

КОРИШЋЕЊЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 18. 

Приликом постављања рекламних ознака на објекте и уклањања рекламних 

ознака са објеката јавног осветљења, ималац одобрења за привремено 

постављање рекламне ознаке дужан је да поштује техничке услове дате у 

решењу о привременом постављању рекламне ознаке, као и да: 

- о обављању радова на елементима система јавног осветљења благовремено 

обавести ЈКП односно другог извођача радова, 

- између шелне (носача рекламе) и стуба обавезно постави гумени 

заштитник, 

- отворе за увод кабла у стуб избуши на висини од 5 m пречника до 14 mm, 

- у отворе за увод кабла постави уводницу од силумина или гуме, 

- постави кабел за прикључење типа PP-Y 3 X 1.5 mm, и 

- кабел у стубу заврши на РПО плочи иза ФРА осигурача. 

Приликом постављања рекламних ознака на објекте и уклањања рекламних 

ознака са објеката јавног осветљења обавезно је присуство ЈКП односно другог 

извођача радова. 
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Прикључење на систем јавног осветљења и искључење из система јавног 

осветљења, приликом постављања рекламних ознака на објекте и уклањања 

рекламних ознака са објеката јавног осветљења обавља ЈКП односно други 

извођач радова, у складу са Одлуком о привременом постављању објеката на 

јавним површинама Општине. 

 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Општине Сремски Карловци". 

 

 

Република србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ          

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     

Број: 312-3/2020-IX            Руководилац Одељења      
Дана:18.06.2020.г.       

Сремски Карловци                                              Живорад Милановић, с.р.                                        
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

1. 

 

Правилник о припреми, манипулацији и 

радовима на систему јавног осветљења 

  

1 

 


