
На основу члана 4. став 1.  Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. 

тачка 6. Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 , 20/09 и 

''Службени гласник града Врања'', број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана 27.04.2017. године , донела је 

 

 

 
ОДЛУКУ 

О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

  
Члан 1. 

Под јавном расветом подразумева се обезбеђивање јавног осветљења одржавањем, 

адаптацијом и унапређењем објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају 

саобраћајне и друге површине јавне намене (улице, тргови, мостови, пешачке површине испред 

стамбених и других објеката, паркови, спомен паркови, површине у стамбени насељима, гробља, 

спомен гробља, уређене речне обале и друге јавне површине на којима је изграђена јавна расвета 

на територији општине Босилеград. 

 

Члан 2. 

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Босилеград, 

поверава се  ЈП '' Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград'' из Босилеграда. 

   

 

Члан 3. 

 Одржавање јавне расвете врши се по Програму пословања ЈП '' Грађевинско земљиште и 

путеве општине Босилеград'' из Босилеграда.   

 

 

Члан 4. 

 Послови одржавања јавне расвете обухватају: 

- редовну замену светлећих тела, 

- редовно чишћење светлећих тела, 

- замена постојећих светлосних тела савременијим и сл. 

Јавна расвета у целини представља „заједничку комуналну потрошњу“ која служи свим 

грађанима општине Босилеград. 

По пријави надлежних служби Општинске управе Босилеград, вршиће се појединачна 

замена опреме јавне расвете у пријављеним улицама, насељима и сл, односно стубовима. 

 

 

Члан 5. 

 Јавна расвета не сме бити постављена на начин којим се угрожава безбедно одвијање 

саобраћаја и кретање пешака. 

 

 

 

 



Члан 6. 

 Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа. 

 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља комунални инспектор. 

 

 

Члан 7. 

 Забрањено је: 

- постављање рекламних паноа, причвршћивања предмета и лепљење плаката на објекте и 

инсталације јавне расвете, 

- прикључивања на објекте и инсталације јавне расвете, 

- уклањања, рушења, прљања и оштећења на било који начин објеката и инсталација јавне 

расвете. 

 

  

Члан 8. 

Средства за одржавање објеката и инсталација јавне расвете, обезбеђују се у буџету 

општине Босилеград. 

 

  

  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 9. 

Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које врши 

радње из члана 7. ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана  казниће се и предузетник новчаном казном од 

50.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана  казниће се и правно лице новчаном казном од 

60.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. Овог члана  казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 10.000,00 динара.  

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП ''Грађевинско земљиште 

и путеве Општине Босилеград'' у колико  не врши послове одржавања јавне расвете на начин 

прописан овом одлуком. 

 

Члан 10. 

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

Врања".  

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-129/2017 

У Босилеграду, дана 27.04.2017. године 

 

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                

                                                                                                          Славчо Владимиров 

 

 


