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ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

1

На основу члана 4. Одлуке о обављању делатности обезбеђивања јавног
осветљења на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина
Башта“, број 12/2019) и члана 72. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Службени
лист општине Бајина Башта“, број 2/019), Општинско веће општине Бајина Башта, на
седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године, донело је
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Програм обављања делатности јавног осветљења за 2020.годину на територији Општине
Бајина Башта (у даљем тексту:Програм) обухвата: врсту, обим, начин и динамику радова и
послова на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења,
укупну вредност планираних послова и утрошка електричне енергије на територији
Општине Бајина Башта (у даљем тексту: Општина).
2. Средстава за реализацију Програма обезбеђена су у буџету Општине за 2020. Годину
(„Службени лист општине Бајина Башта“, број 14/019), у Глави 4. Општинска управа,
раздео 4.01., Програм 2-Комуналне делатности, 1102-0001 Програмска активностУправљање/одржавање јавним осветљењем, функционална класификација 640-улична
расвета, у укупном износу од 15.850.000,00динара, од чега је на апропријацији 29,
економска класификација 421-стални трошкови планиран износ од 13.200.000,00 динара за
трошкове електричне енергије за 2020. годину, на апропријацији 30, економска
класификација 425-текуће поправке и одржавање планиран износ од 2.650.000,00 динара
за финансирање текућих поправки и одржавање јавне расвете, монтажу и демонтажу
новогодишње декоративне јавне расвете за 2020/2021 и пројекције Уговора за одржавање
јавне расвете за 2019/2020.
Износ планиран на апропријацији 30, економска класификација 425-текуће поправке
и одржавање у износу од 2.650.000,00 динара, планиран је за финансирање текућих
поправки и одржавање јавне расвете, монтажу и демонтажу новогодишње декоративне
јавне расвете за 2020/2021 у износу од 2.000.000,00 динара и пројекције Уговора за
одржавње јавне расвете за 2019/2020 у износу од 650.000,00 динара.
3. Носилац активности на реализацији Програма је предузеће које је изабрано на основу
поступка јавне набавке ( у даљем тексту:Предузеће).
4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа општине Бајина
Башта преко Oдељења за инспекцијске послове и комуналне делатности (у даљем тексту:
Надзорни орган).
5. Програм обухвата услуге на одржавању јавног осветљења Општине, и то:
1) замена сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у светиљкама,

2) замена стубова јавног осветљења, као и њихових елемената (лире, поклопци,
осигурачи, РПО плоче и сл.),
3) поправка и замена светиљки и рефлектора,
4) поправка напојних каблова,
5) поправка и замена ормана јавног осветљења и њихових елемената,
6) новогодишње украшавање (кићење) града,
7) остале услуге на одржавању јавног осветљења, за којима се укаже потреба у току
године.
6. Предузеће ће услуге из тачке 5. прва алинеја овог Ппрограма обављати према Плану
замене неисправних сијалица са припадајућим елементима, а који је саставни део овог
програма.
У случају непредвиђених околности које би могле да доведу до угрожавања
безбедности и здравља људи, План замене неисправних сијалица са припадајућим
елементима може се изменити, уз сагласност Надзорног органа.
7. Предузеће ће услуге из тачке 5. алинеје од друге до шесте овог Програма обављати по
потреби, а по налогу Надзорног органа.
8. Предузеће ће услуге из тачке 5. алинеја седам овог Програма обављати по налогу
Општинске управе општине Бајина Башта, Одељења за инспекцијске послове и комуналне
делатности општине Бајина Башта и Надзорног органа.
ПЛАН ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ,
НОВОГОДИШЊЕ УКРАШАВАЊЕ ГРАДА И ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА УЛ.РАСВЕТЕ
Назив рејона/насеља/улице
Центар
Црквине
Меовача
Шарампов
Славковача
Плана
Баре
Вишесава
Калуђерске Баре
Митровац на Тари
Заовине
Растиште
Перућац
Бесеровина
Бушинско Поље
Обајгора
Пилица
Злодол
Заглавак
Костојевићи

ТЕРМИН I
март
март
март
март
март
март
март
март
мај
мај
мај
април
април
април
април
април
април
април
април
април

ТЕРМИН II
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
октобар
октобар
октобар
децембар
децембар
децембар
децембар
децембар
децембар
децембар
децембар
децембар

Рогачица
Оклетац
Бачевци
П.Раван
Рача
Плажа Рача
Перућац старт регате
Рогачица циљ регате
СЦ Луг
Ул М.Обреновића (новог. украшав. града)
Ул. Светосавска
Трг
Ул. Светосавска
Заштита и фарбање
Ул.Д.Вишића
металних стубова
Ул.Д.Бешлића
ул.расвете
Ул.М.Топаловића

април
април
април
април
март
јул
јул
Јун/јул
јун
10-15 децем
(постављање новог.
украса)
април, мај, јун

децембар
децембар
децембар
октобар
новембар

20-25 јан (скидање
новог.украса)
септембар,

9.Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Бајина Башта.
01 Број 06-4/2020
Бајина Башта, дана 27. фебруара 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић, с.р.

IZDAVA^: Op{tinska uprava Bajina Ba{ta - glavni i odgovorni urednik sekretar Skup{tine Radina Rajakovi}, broj telefona: 865-070, broj uplatnog
ra~una: 840-742351843-94 - prihodi op{tinskih orana uprave, model 97,
poziv na broj 77-007. Godi{wa pretplata za “Sl. list op{tine Bajina Ba{ta”
za 2020. godinu je 7.000,00 dinara.

