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 На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 4. став 1, члана 9. и члана 13. Закона о 
комуналним делатностима ( '' Службени гласник РС '', број 88/11, 104/16 и 95/18 ), члана 3. и 
члана 13. и 14. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 
('' Сл.гласник РС '', бр.13/18 и 66/18),  и члана 40. тачка 6. и 19. Статута општине Жабари             
('' Службени гласник општине Жабари '', број 1/19 ), Скупштина општине Жабари, на седници 
одржаној 30.09.2019.године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује  се поверавање делатности  обезбеђивања јавног осветљења, 
утврђују се услови и начин  обављања ове делатности, одређује се ред првенства у обављању 
делатности у случају више силе или других оправданих разлога, надзор над вршењем исте и  
друга питања од значаја за обављање ове делатности на територији општине Жабари. 
 Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају 
мушки и женски род лица на која се односе. 

 
Члан 2. 

 
 Под поверавањем делатности  обезбеђивања јавног осветљења, подразумева се 
временски орочено уговорено уређивање односа у вези са обављањем те делатности или 
појединих послова из оквира те делатности између општине Жабари и вршиоца комуналне 
делатности обезбеђивања јавног осветљења, а које за циљ има пружање услуга из те 
делатности на територији општине Жабари или делу њене територије. 
 

Члан 3. 
 

 Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација за 
осветљавање површина јавне намене. 
 Објектима јавне расвете управља Општина Жабари. 
 Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумевају се саобраћајнице, 
улице, тргови, пешачке површине поред стамбених и других објеката, јавна паркиралишта, 
паркови, јавне зелене површине, бициклистичке стазе, спортски објекти и друге површине на 
којима је планским актом предвиђена изградња јавне расвете. 

 
Члан 4. 

 
 Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове одржавања, адаптације и 
унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и 
друге површине јавне намене. 

 
Члан 5. 

 
 Обављање послова одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног 
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене као и послова 
декоративног осветљења, осветљења објеката и амбијеталних целина, на територији општине 
Жабари повериће се по спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом којим се 
уређује јавно-приватно партнерство и концесије, најповољнијем понуђачу за обављање ове 
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комуналне делатности или оснивањем посебног Јавног предузећа ( у даљем тексту- вршилац 
комуналне делатности ). 

 Вршилац делатности пре доношења одлуке Скупштине општине Жабари о 
поверавању обављања ове комуналне делатности подноси захтев за проверу испуњености 
услова за отпочињање обављања комуналне делатности министарству надлежном за послове 
комуналних делатности. 

Вршилац делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на снагу 
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да у 
законском року од три месеца од дана ступања на снагу уредбе усклади своје пословање са 
Уредбом.  

 Послове надзора над извођењем послова из става1) овог члана, обављаће Одељење за 
привреду и друштвене делатности општинске управе општине Жабари. 
  

Члан 6. 
 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да послове из члана 4.ове Одлуке обавља у 
складу са одредбама Закона и да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у 
стању функционалне оспособљености, ради трајног и континуираног обезбеђивања јавног 
осветљења ( замена светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, 
антикорозивну заштиту, прање стубова и заштитних облога светлећих тела и др.). 

 
Члан 7. 

 
 Вршилац комуналне делатности из члана 6.ове Одлуке дужан је да декоративно 
осветљава објекте и амбијенталне целине у дане Новогодишњих и Божићних празника као и 
у дане других манифестација а на захтев Општинске управе општине Жабари. 
 Вршилац комуналне делатности из става 1) овог члана има обавезу да монтира, 
демонтира и одржава уређаје за декоративно осветљење, у складу са законом, те да их по 
демонтирању врати односно преда на складиштење општинској управи. 

 
Члан 8. 

 
 Ако услед више силе (земљотреса, пожара, поплаве, суше и других непогода) или 
других оправданих разлога вршилац комуналне делатности из члана 5.став 1) ове Одлуке, не 
може у потпуности 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,  дужан је да обезбеди осветљење јавних површина по 
следећем реду првенства: 

I. Јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја, 
II. Јавно осветљење тргова, 

III. Јавно осветљење улица, 
IV. Јавно осветљење пешачких стаза и  
V.  Јавно осветљење спортских објеката. 

 
Члан 9. 

 
 Средства за обезбеђење јавног осветљења обезбеђују се из буџета Општине Жабари 
а на основу Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Жабари, следеће намене: 

I. одржавање, адаптације, реконструкције и изградње објеката, уређаја и инсталација 
јавног осветљења, 

II. трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења. 
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   Покриће трошкова за снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење врши се 
из заједничке потрошње. 
           Средства за обезбеђење делатности декоративног осветљења обезбеђују се из буџета 
Општине Жабари а на основу Програма уређивања грађевинског земљишта Општине 
Жабари. 
 

Члан 10.  
  

Забрањено је : 
I. неовлашћено уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, 

уређаја и инсталација јавног осветљења, 
II. неовлашћено прикључење на објекте, уређаје  и инсталације јавног осветљења, 

III. неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења, 
IV. причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења. 
 

Члан 11.  
 

О спровођењу ове Одлуке стара се  Општинска управа – Одељење за привреду, 
урбанизам и друштвене делатности. 
 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална 
инспекција. 

Члан 12.  
 

 Општина Жабари својим актима обавезно одређује и начи континуираног 
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника услуга јавног осветљења о квалитету 
пружања услуге од стране вршиоца комуналне делатности, које се може организовати 
електронским путем. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника услуге јавног осветљења такви да 
већина није задовољна пруженом услугом одређеног вршиоца предметне комуналне 
делатности, Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности покреће поступак 
преиспитивања рада вршиоца делатности и налаже му да отклони недостатке који су 
наведени у изјашњењу корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2) овог члана у 
поступку отклањања недостатака квалитета пружене услуге, Општина Жабари може 
раскинути уговор о поверавању и поверити обављање предметне комуналне делатности 
другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове предвиђене Законом. 

  
Члан 13.  

 
 Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на 
други погодан начин, обавести кориснике јавног осветљења о планираним или очекиваним 
сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању услуга јавног 
осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 
 У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 
пружању услуга јавног осветљења, односно обављању истог, вршилац комуналне делатности 
дужан је да одмах о томе обавести Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности 
општинске управе општине Жабари и да истовремено предузме мере за отклањање узрока 
поремећаја. 
 Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди Одељење за 
привреду, урбанизам и друштвене делатности општинске управе општине Жабари исто има 
право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је 
угрожена на терет вршиоца комуналне делатности. 
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Члан 14.  

 
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у пружању  комуналних услуга Општинска управа – Одељење за 
привреду, урбанизам и друштвене делатности је дужна да :  

I.  одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад физичких или правних лица 
или би настала значајна, односно ненадоканива штета,  

II.   предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је  
 угрожена ,  

III.   утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 
            делатности  и учињену штету. 

 
Члан 15.  

 
 Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај  вршилац 
комуналне делатности, ако не поступа у складу са овом Одлуком. 
 За прекршај из става 1) овог члана, казниће се и одговорно лице у  вршиоцу комуналне 
делатности у износу од 20.000,00 динара. 

 
Члан 16.  

 
  Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице: 

I. Које уклања, руши, прља и на било који начин оштећује објекте,уређаје и 
инсталације јавног осветљења, 

II. Ако се неовлашћено прикључује на објекте, уређаје и инсталације јавне расвете.  
За прекршај из става 1) овог члана, казниће се новчаном казном и одговорно лице у  

правном лицу у износу од 20.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1) овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном у 
износу од 40.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1) овог члана, казниће се и физичко лице новчаном казном у 
износу од 10.000,00 динара. 

 
Члан 17.  

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Жабари".  
 
 
 
Број:020-80/2019-01 
Датум: 30.09. 2019.године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
  Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Правни основ за доношење Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији 
општине Жабари садржан је у члану 3. став.1. тачка 8. Закона о комуналним делатностима ( '' 
Службени гласник РС '', број 88/11, 104/16 и 95/18) којим се прописује надлежност локалне 
самоуправе за обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката 
јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, члана 3. 
и члана 13. и 14.Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности (''Сл.гласник РС'',бр.13/18 и 66/18),којом су прописани минимални услови за 
обављање ове комуналне далатности  и члана 40.тачка 6. и 19. Статута општине Жабари        
('' Службени гласник општине Жабари '', број 1/19 ) којим се утврђује надлежност Скупштине 
општине Жабари за доношење прописа и других општих аката. 

Разлог за доношење ове Одлуке је потреба усклађивања са позитивно правним 
прописима, обзиром да је према налогу републичког инспектора из Сектора за инспекцијски 
надзор указано да је неопходно доношење предложене одлуке ради несметаног обављања 
комуналних делатности. 

Предложеном 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 јавног осветљењља на територији општине Жабари. 

 
 
 

Одељење за општу управу, 
заједничке и инспекцијске послове 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 дипл.прав.Љубодраг Чолић , с.р. 
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Скупштина општине Жабари на 22.  седници одржаној 30.09.2019. године,  на основу 
члана 2, члана 2а и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 
55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 
20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 
98/2018), члана 77 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр.  83/2014, 46/2015, 
112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-
3611/2018-1 од 19.04.2018.г., и члана 40. Статута општине Жабари ("Службени гласник 
Општине Жабари" број  1/2019), донела је 

О Д Л У К У 
О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД  ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“  А.Д. ВРАЊЕ  
У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 

 
Члан 1. 

Скупштина општине је сагласна да се потраживања општине Жабари од Привредног 
друштва „СИМПО“  а.д. Врање по основу свих јавних прихода (порез на зараде) доспелих на 
наплату до 31. децембра 2017.године, са припадајућим каматама до 19.04.2018. године и под 
условима који је прописала Влада својим Закључком 05 број: 023-3611/2018-1 од 19.04.2018. 
године,  у износу од 169,03 динара, а који је утврђен у складу са Записником о стању дуга на 
дан 31.12.2017.г. са припадајућом каматом до 19.04.2018.г. - Министарства финансија – 
Пореске управе – Сектор за наплату број: 000-433-00-01282/2018-Ј086-4 од 31.07.2019. 
године., претворе (конвертују) у основни капитал општине Жабари у Привредног друштва 
„СИМПО“  а.д. Врање. 

Члан 2. 
 Ова одлука се доноси на основу седеће документације којом се доказује испуњеност 
услова у складу са чланом 77 Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр.  83/2014, 
46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење) и то: 

1. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3611/2018-1 од 19.04.2018.г. 
2. Записник о стању дуга на дан 31.12.2017.године. са припадајућом каматом до 

19.04.2018.г. - Министарства финансија – Пореске управе – Центар за велике 
пореске обвезнике број: ЦВП-433-12-3673/2017-Ј6013 од 04.06.2018.г. 

3. Решење Привредног суда у Лесковцу Посл. бр. 10 Ст . 8/2018 од 18.05.2018.г.  
4. Допис Привредног друштва „СИМПО“  а.д. Врање број 2513/13 од 18.06.2018.г.  
5. Допис Министарства финансија Пореске управе – Сектор за наплату број: 000-433-

00-01282/2018-Ј086-4 од 31.07.2019. године упућен општини Жабари. 
 

 Акти из става 1 овог члана чине саставни део ове одлуке.  
Члан  3. 

 Ову одлуку доставити Министарству финансија-Пореској управи и субјекту 
приватизације. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Жабари.   
 

Број:020-81/2019-01 

Датум: 30.09. 2019. године        

                                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        
 Дејан Адамовић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 I ПРАВНИ ОСНОВ  

 Законом о приватизацији ("Службени гласник РС" бр.  83/2014, 46/2015, 112/2015 и 
20/2016 - аутентично тумачење) чланом 77 прописано је: 

 „У поступку приватизације, може се спровести конверзија потраживања поверилаца у 
трајни улог субјекта приватизације, ако Влада донесе одлуку о конверзији потраживања 
државних поверилаца у трајни улог субјекта приватизације.  

Државни повериоци су дужни да конвертују потраживања у капитал ако је Влада 
донела одлуку из става 1. овог члана.  

Одлука о конверзији може се донети када је донета одлука о моделу приватизације 
продајом капитала или стратешким партнерством путем докапитализације или као мера 
УППР, у складу са законом којим се уређује стечај.“.  

 Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 023-3611/2018-1 од 19.04.2018.г. 
којима налаже државним повериоцима  да субјекту приватизације Привредном друштву 
„СИМПО“  а.д. Врање отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар 2017.г. са припадајућим 
каматама до 19.04.2018. године. 
 
 Чланом 40 Статута општине Жабари ("Службени гласник Општине Жабари" број  
1/2019) утврђена је надлежност Скупштине за одлучивање по овом предмету . 
 
 
 II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
 Влада РС донела је Закључак 05 број: 023-3611/2018-1 од 19.04.2018.г. у коме је 
наложила државним повериоцима да су дужни да су дужни да као меру УППР конвертују 
потраживања према субјекту приватизације, као што је наведено у одлуци, у трајни улог у 
капиталу субјекта приватизације. 
 
 

III ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 
 

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити финансијска средства у буџету 
Општине Жабари.  
 
 
 IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Жабари.   
 
 
Обрадио: 
 
                   РУКОВОДИЛАЦ               НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ     ОПШТИНСКЕ

Милена Васић , с.р.             Небојша Миловановић, с.р. 
  

УПРАВЕ
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С А Д Р Ж А Ј :С А Д Р Ж А Ј :С А Д Р Ж А Ј :

 

1. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Жабари

2.  Одлука о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу

       јавних прихода од привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање у основни 

       капитал овог привредног друштва

3. Статут Месне заједнице Породин

2

7

17




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

