
На основу члана  46.  став  1.  тачка  2.  у  вези  са  чланом 66.  став  5.  Закона о
локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/07,  83/14-др.закон  и  101/16-
др.закон),  члана 63.  став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, 15/13-пречишћен текст) и члана 3. став 1. алинеја 5) Одлуке о комуналном
уређењу града („Службени лист града Краљева“, број 21/17),

Градско веће града Краљева, на ____________________ седници одржаној дана
_______________ 2018.  године, донело је

ПРОГРАМ  ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Програмом  одржавања  јавног  осветљења  за  2018.  годину,  чији  је  предлог

утврдио  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта
„Краљево“ одлуком број 172/7 од 22. 01. 2018. године (у даљем тексту:  Програм), у
оквиру средстава обезбеђених Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018.
годину („Службени лист града Краљева“, број 32/17), дефинишу се квалитет услуге и
техничке спецификације, опис и количина радова на одржавању јавног осветљења и
план редовног одржавања јавног осветљења, као и динамички план активности у циљу
спровођења одржавања јавног осветљења на територији града Краљева.

1



2

II     КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Обављање послова на одржавању јавног осветљења по писаном налогу за рад на одржавању
и за потребе Наручиоца посла и то:

-    Замена прегорелих сијалица, стартера, пригушница, упаљача, осигурача, сијаличних грла,
заштитних стакала, комплетних арматура, утврђивање места и обима квара на напојним
ваздушним и кабловским водовима и њихова поправка, одржавање, поправка мерних и
командних уређаја за јавно осветљење (бројила, фото-ћелије, уклопни сатови, МТК
пријемници, контактори итд.)

-    Обављање хитних и неодложних послова као нпр: поправка командне, заштитне и мерне
опреме ( контактори, фото-ћелије, уклопни сатови, МТК пријемници, осигурачи, ел.бројила итд.)
уклањање и обезбеђивање поломљених стубова, испитивање и поправка оштећених каблова,
замена поломљених и украдених поклопаца на металним стубовима, поправка оштећених
проводника и изолатора на надземној мрежи и сл, без писаног налога Инвеститора у најкраћем
року по добијању сазнања о неисправности

-    вршење свакодневне контроле стања поклопаца на металним стубовима јавног осветљења,
који су у власништву Дирекције за планирање и изградњу „ Краљево",

- Вршење превентивног прегледа јавног осветлења (исправност стубова, светиљки и
остале опреме)

-    Складиштење резервних делова и материјала, у складу са захтевом Инвеститора.

-    Обезбеђење потребне стручне радне снаге, опреме и алата, транспортних средстава и
специјалних возила ( хидраулична платформа, мерна кола итд.),

-    За сав уграђен материјал се Наручиоцу посла доставља веродостојна документација
(требовање, бр. налога Наручиоца посла).

-    За сав замењени неисправни материјал омогућити увид овлашћеном лицу Наручиоца
посла ( надзорном органу).

-    Да попише, спреми и преда на одлагање и рециклажу коришћени а неисправни
материјал.

-    Да услуге одржавања јавног осветљења изведе стручно и квалитетно, строго поштујући
све важеће прописе, нормативе и правила струке, као и поштујући рокове за отклањање
кварова

осветљења тј ЕД Краљево, Ед Рашка ( за подручје Ушћа и Студенице) и Ед Центар Крагујевац -
испостава Кнић ( за подручје МЗ Петропоље, мЗ Закута и МЗ Сибница)

-    Да одреди свог представника - одговорног извршиоца и о томе писмено обавести
Инвеститора

-    Да именовани извршилац радова свакодневно лично прима налоге од именованог лица
Инвеститора

-    Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор
Инвеститора, као и књигу инспекције

-    Да пре почетка радова на извршењу услуга исте писменим путем пријави
ДИСПЕЧЕРУ електродистрибуције на чијем конзуму ће се вршити радови на одржавању јавног
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-    Отклањање кварова на јавном осветљењу у централним градским зонама и улицама у
року од 48 часова од добијања налога за поправку

-    Отклањање кварова на прилазним саобраћајницама граду у року од 36 часова од
добијања налога за поправку

-    Отклањање кварова на ширем градском подручју у року 72 часа од добијања налога за

поправку

-    Отлањање кварова у приградским насељима у року од 7 дана од добијања налога за
поправку

-    Отклањање кварова на подручју сеоских месних заједница у року од 10 дана од
добијања налога за поправку

-    Обрачун радних сати за механизацију ( платформе, корпе) вршиће се по радном часу
проведеном на локацији на којој се врши интрвенција на одржавању, а време проведено
у транспорту између две локације на којима се врши интрвенција обрачунаваће се са
коефицијентом 0,4

-    Обрачун радних сати за радну снагу ( електричаре, монтере, браваре) вршиће се по
радном часу проведеном на локацији на којој се врши интрвенција на одржавању, а
време проведено у транспорту између две локације на којима се врши интрвенција
обрачунаваће се са коефицијентом 0,3

-    Приликом извођења радова Извођач се мора придржавати следећи стандарда:

5ГСР5 N^2.702:1984, 5ГСР5 1ЕС 60364-4-41:200, 5ГСР5 1ЕС 60364-4-42:2008, 5ГСР5
1ЕС 60364-4-43:2008, 5КР5 1ЕС 60364-5-51:2008, 5КР5 1ЕС 60364-5-53:200, 5ГСР5
1ЕС 60364-5-54:2008, 5КР5 1ЕС 60364-5-55:2008

 III     ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА НА ОДЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

рб ОПИС јед.м. колич.

А ИЗВОРИ СВЕТЛА

1 комад 1100

2 комад 150

3 комад 80

Натријумова сијалица високог притиска 110М, за монтажу у грло Е27, 
напона 220^-240^. Сијалица је елипсастог облика. Светлосни флукс 
након 16.000 сати треба да буде минимално 92% номиналне вредности, 
а број сијалица у функцији минимално 78%. Сијалица треба да има 
просечан животни век од 28.000 сати. Потребно је да сијалица има што 
већи св. Флукс (>=9.600 1т) и што краће време поновног пропаљивања.

Натријумова сијалица високог притиска 220М, за монтажу у грло Е40, 
напона 220^-240^. Сијалица је елипсастог облика. Светлосни флукс 
након 16.000 сати треба да буде минимално 87% номиналне вредности, 
а број сијалица у функцији минимално 81%. Сијалица треба да има 
просечан животни век од 26.000 сати. Потребно је да сијалица има што 
већи св. Флукс (>=19.000 1т) и што краће време поновног пропаљивања.

Натријумова сијалица високог притиска 250М, за монтажу у грло Е40, 
напона 230^-240^. Сијалица је цевастог(тубастог)облика. Температура 
боје светлости треба да износи 2.000К. Сијалица несадржи ни живу ни 
олово.Светлосни флукс након 20000 радних сати треба да буде 94% 
номиналне вредности, а број сијалица у функцијим инимално 95%. 
Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 сати. Потребно је 
да сијалица има што већи номинални св. Флукс (>=33.000 1т)и што 
краће време поновног пропаљивања.



4

4 комад 10

5 комад 850

6 комад 80

7 комад 150

8 комад 10

9 комад 20

10 комад 25

Натријумова сијалица високог притиска 400М, за монтажу у грло Е40, 
напона 230^-240^. Сијалица је цевастог(тубастог)облика. Температура 
боје светлости треба да износи 2.000К. Сијалица несадржи ни живу ни 
олово. Светлосни флукс након 20000 радних сати треба да буде 88% 
номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 95%. 
Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 сати. Потребно је 
да сијалица има што већи номиналн исв. Флукс (>=55.800 1т)и што 
краће време поновног пропаљивања

Натријумова сијалица високог притиска 70М, за монтажу у грло Е27, 
напона 230^-240^. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура 
боје светлости треба да износи 2.000К. Сијалица несадржи ни живу ни 
олово. Светлосни флукснакон 20000 радних сати треба да буде 81% 
номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. 
Сијалица треба да има просечан животни век 30.000 сати. Потребно је 
да сијалица има што већи номинални св. Флукс (>=6.600 лм)и што краће 
време поновног пропаљивања.

Натријумова сијалица високог притиска150М, за монтажу у грло Е40, 
напона 230^-240^. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура 
боје светлости треба да износи 2.000К. Сијалица не садржи ни живу ни 
олово.Светлосни флукс након 20000 радних сати треба да буде 94% 
номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 95%. 
Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 сати. Потребно је 
да сијалица има што већи номинални св. Флукс (>=17.700 1т)и што 
краће време поновног пропаљивања.

Натријумова сијалица високог притиска 100М, за монтажу у грло Е40, 
напона 230М-240М. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. 
Температура боје светлости треба да износи 2.000К. Сијалица не 
садржи ни живу ни олово.Светлосни флукс након 20000 радних сати 
треба да буде 89% номиналне вредности, а број сијалица у функцији 
минимално 91%. Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 
сати. Потребно је да сијалица има што већи номинални св. Флукс 
(>=10.700 1т) и што краће време поновног пропаљивања

Натријумова сијалица високог притиска 350 М, за монтажу у грло Е40, 
напона 220^-240^. Сијалица је елипсастог облика. Светлосни флукс 
након 16.000 сати треба да буде минимално 87% номиналне вредности, 
а број сијалица у функцији минимално 81%. Сијалица треба да има 
просечан животни век 26.000 сати. Потребно је да сијалица има што 
већи св. Флукс (>=34.000 1т) и што краће време поновног пропаљивања.

Керамичка метал-халогенидна сијалица снаге 70М, за монтажу у грло 
Е27, напона230-240^. Сијалица је цевастог(тубастог)облика. 
Температура боје светлости треба да износи 2800К. Светлосни 
флукснакон16000 радних сати треба да буде 76% номиналне 
вредности, а број сијалица у функцији минимално 81%. Сијалица треба 
да има просечан животни век око 27.000 сати. Потребно је да сијалица 
има што већи номинални св. Флукс (>=7.500 лм)и репродукцију боја 
Ра>=90 Сијалица се може користити као директна замена за постојеће 
сијалице са натријумом високог притиска.

Сијалице метал халогене Снага 150М Грло Кх78 Температура боје 
светлости око 3.000°К Просечан/средњи животни век >=10.500 И 
Номинални светлосни флукс >=10.500 1т Светлосни флукс на 5.000И 
рада >=65%Број сијалица у функцији на 8.000И рада >=80%
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11 комад 10

12 комад 10

13 Пригушнице за живине сијалица 125 М комад 300
14 Пригушнице за живине сијалице 250 М комад 20
15 Пригушница за натријум сијалицу 70 М комад 100

16 Пригушница за натријум сијалицу 150 М комад 60
17 Пригушница за натријум сијалицу 250 М комад 50
18 Пригушница за натријум сијалицу 400 М комад 5
19 комад 300

20 комад 150

21 ГРЛО Е27 ПОРЦЕЛАНСКО, 240^, 200М комад 400
22 ОПАЛ КУГЛА фи 500 тт, са пречником отвора кугле 140 мм комад 50
23 комад 20

Укупно А):

Б) СВЕТИЉКЕ

1 комад 10

Компактна керамичка метал-халогенидна сијалица снаге 150М, облика 
цеви Т19, са грлом Г12. Температура боје светлости треба износи 
4200К. Сијалица мора да поседује заштиту од УВ зрачења. Квалитет 
сијалице треба да обезбеди сервисни животни век трајања у нормалним 
условима експлоатације минимум 10000 сати, а број сијалица у 
функцији минимално 90%. Светлосни флукс након 5000 сати рада треба 
да буде минимално 80% номиналне вредности. Сијалица треба да има 
просечан животни век око 12000 сати. Индекс репродукције боја Ра>95. 
Потребно је да сијалица има што већи св. Флукс (>=12.000 1т)

Компактна керамичка метал-халогенидна сијалица снаге 70м, облика 
цеви Т19, са грлом Г12. Температура боје светлости треба износи 
4200К. Сијалица мора да поседује заштиту од УВ зрачења. Квалитет 
сијалице треба да обезбеди сервисни животни век трајања у нормалним 
условима експлоатације минимум 10000 сати, а број сијалица у 
функцијиминимално 90%. Светлосни флукс након 5000 сати рада треба 
да буде минимално 75%номиналне вредности. Сијалица треба да 
имапросечан животни век око 12000 сати. Индекс репродукције боја 
Ра>90. Потребно је да сијалица има што већи св. Флукс(>=6.3001т)

ПРОТЕКТОР- СТАКЛО БИСТРО ВЕЋЕ ЗА УЛИЧНУ СТУБНУ 
СВЕТИЉКУ - за монтажу на стуб 200М
УПАЉАЧ ЗА НАТРИЈУМ СИЈАЛ. ВИС. ПРИТ. Еквивалентно типу ^N8 8С

ПОСТОЉЕ ЗА ОПАЛ КУГЛУ фи 500 тт ЗА НАТРИЈУМ СИЈАЛИЦУ ВИС. 
ПРИТИСКА 240^, 70 М комплет са пригушницом и упаљачем

Светиљка за јавно осветљење са ЛЕД изворима светлости укупне снаге 
максимално 27м. Модули су иницијалног флукса извора 3500 1т. 
Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс 
репродукције боје ЦРИ>70. Широка светлосна расподела у равни 0-
180°рМ3). Трајност ЛЕД извора је 50.000 сати, након чегаће флукс код 
максимално 50% светиљки опасти на мање од 70% од иницијалног при 
температури амбијента од 35° С. Ефикасност светиљке је најмање 129 
1т/М. Светиљка је опремљена електричном предспојном справом. 
Напон напајања 220-240^, 50-60 Нг. Радна температура од -40° до +50° 
С. Кућиште светиљке је израђено од алуминијумске легуре ливене под 
притиском, док је поклопац оптичког дела од поликарбоната. Комплетна 
светиљка је у степену механичке заштите ИП66, класе електричне 
изолације I. Отпорност на удар ИК08. Светиљка је усклађена са 
европским директивама који важе за производе, има ЦЕ знак. Светиљка 
еквивалента типу СтреетСтар БРП215 ЛЕД35ЛЧМ 27М 220-240^ МР1, 
производње РћШрз
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2 комад 10

3 комад 10

4 Рефлектори слични типу РТ 3 250 комад 10
5 Рефлектори слични типу РТ 2 150 комад 10
6 Светиљка сл. Типу Опало 1На 70 комад 10
7 Светиљка сл.типу Опало 3 На 150 комад 10
8 Светиљка сл. Типу Ипсо На 150 комад 10
9 Светиљка сл. Типу Исла На 70 комад 2

Укупно Б):

В) ЗАШТИТНИ ПРИБОР

1 ФРА осигурач 10А комад 150
2 комад 100

3 комад 30

4 комад 50

5 комад 40

6 комад 40

7 Осигурач ножасти 36А НВ комад 9
8 Осигурач ножасти 63А НВ комад 9
9 НВ осигурач 80 А комад 50
10 Мињон осигурач 32 А комад 12
11 Мињон осигурач 63 А комад 30
12 Мињон осигурач 80 А комад 15
13 Осигурач ножасти НВ 100А комад 12
14 Аутоматски осигурач 10 А комад 9
15 Аутоматски осигурач 16 А комад 12
16 Аутоматски осигурач 32 А комад 12
17 Постоље осигурача Е3 25 А комад 12
18 Постоље осигурача Е3 63 А комад 12

Укупно В):

Светиљка еквивалентна типу Волтана 5102 8ЛЕД 29М, 05, ИК08 у 
сагласности са ИЕЦ-ЕН 62262, ИП66 у сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598, 
укупан флукс 1750 лм, трајност лед извора је 100.000 сати, класе 
ел.изолације I у сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598 са уграђеним осигурачем 
и снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10 КВ и издржљивости 
на струјни удар 10КА. Предспојни уређај треба да има могућност 
контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протикола ДАЛИ или 1-
10В.
Светиљка еквивалентна типу ^1Н0ГС-1-0.7А 5Т-Т2 4 21 А , снаге 36М, 
700мА, 44501т, 4000К, 139 1т/М, СГС1>70, 1Р66, 1К08/1К10, 80 000И 
^70В10), 220-240^, 50-60 Нг, соз Ћ 0.97, 6М/3кА, I. Предспојни прибор 
има 1-10^ димовање, могућност редукције флукса у касним ноћним 
часовим, бежичну интерфејс комуникацију са предспојним уређајем и 
термичку заштиту предспојног прибора. Светиљка је усклађена са 
директивама ЕМС, КоИз, ЕгР,има СЕ знак.

Прикључне плоче за стубове јавног осветљења, са следећим 
карактеристикама: кутија, поклопац и основна плоча стезаљки од 
полиамида, кућиште класе II, степена заштите ИП44, ИК7 према 
стандарду НФ ЕН 60439, НФ Ц 17-200 са једним аутоматским 
осигурачем 10А, капацитета 4х16 мм2
Прикључне плоче за стубове јавног осветљења, са следећим 
карактеристикама: кутија, поклопац и основна плоча стезаљки од 
полиамида, кућиште класе II, степена заштите ИП44, ИК7 према 
стандарду НФ ЕН 60529, НФ Ц 17-200, са једним аутоматским 
осигурачем 10А, капацитета 4х35 мм2

Поклопац стуба од изолационог материјала, са једним отвором за вијак 
за причвршћење и шналом са друге стране. Предвиђен за димензију 
стуба пречника 160мм, а за отвор стуба 330-450мм
Поклопац стуба од изолационог материјала, са једним отвором за вијак 
за причвршћење и шналом са друге стране. Предвиђен за димензију 
стуба пречника 160мм, а за отвор стуба 600-650мм
Поклопац стуба од изолационог материјала, са једним отвором за вијак 
за причвршћење и шналом са друге стране. Предвиђен за димензију 
стуба пречника 160мм, а за отвор стуба 800-850мм
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Г) КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

1 Кабл енергетски ПП00 4х16 мм2 метар 40
2 Кабл енергетски ПП00 А 4х25 мм2 метар 50
3 Кабл самоносиви Ал СКС 2х16мм2 метар 400
4 КАБЛ ПГП 3х1,5 мм2 метар 150
5 Проводник П/Ф 1,5мм2 метар 200

Укупно Г):

Д) ОПРЕМА ЗА КОМАНДУ И УПРАВЉАЊЕ

1 Фотоћелија комад 40
2 МТК пријемник комад 10
3 ДВБ уклопник јавног осветљења комад 50
4 комад 40

5 комад 10

6 комад 10

7 комад 4

8 КОНТАКТОР 95А, 240^ комад 2
9 ФИД СКЛОПКА 63А комад 3
10 ФИД СКЛОПКА 40А комад 3
11 Монофазно једнотарифно бројило 10-40А комад 5
12 Трофазно бројило 10-40 А комад 5

Укупно Д):

Ђ) ОСТАЛИ ПРИБОР

1 Кабловска спојница КСТС комад 30
2 Чаура спојна за гњечење Ал 16 комад 150
3 Спојни материјал Ал комад 20
4 Хилзна Цу 10мм комад 130
5 Стопица Цу 10мм комад 50
6 Хилзна Цу 16 мм комад 50
7 Стопица Цу 16/8 мм комад 24
8 Г олијат грло Е40 комад 30
9 Поцинкована трака ФеЗн 25х4 мм2 метар 50
10 Перфорирана трака метар 40
11 Носећи бетонски стуб 9/200 комад 2
12 комад 5

13 комад 10

14 комад 10

Поправка ДВБ уклопника (неиспрани уклопници се налазе код 
Инвеститора)
Ноћно реле за јавно осветљење са једним 
излазом:целуноћно/полуноћно Опанак Софт

Ноћно реле 2 за јавно осветљење са два излаза:целуноћно/полуноћно 
Опанак Софт
Бистабилни контактор 65Атреба да има следеће карактеристике: 
Термичка струје прекидања ИИ: 63А АС3 режим прекидања: 36А Мах 
претходни осигурач: 80А Номинални напон: Пп= 230^ Напон 
привлачења: 65-120% Џп Напон отпуштања: 55% Џп Струја држања: 
3тА Дисипација на електромагнету: 0М Дисипација кола за управљање: 
1М (соз Ф= 1) Стартна струја: 0,86А Трајање стартне струје: 2тз Мах 
кашњење при искључењу: 500тз Мах време затварања контаката: 5тз 
Мах време отварања контаката: 5тз Мах капацитивност вода за 
управљање: 68пР Механички век трајања: 2x106 циклуса Електрични 
век трајања: 106 циклуса Радна температура: -20 до +70 оС Или 
одговарајући типу БОСЦО ЕБК63А

Челични цевни стуб сл.типу ЦРС А 8, са лиром висине 1 метар и дужине 
1м
Челична лира за светиљку фи60 мм Х= 0,5м, Л= 0,5м, комплет са две 
обујмице и завртњима за фиксирање

Челична лира за светиљку фи76/60 мм Х= 1м, Л= 1м, комплет са две 
обујмице и завртњима за фиксирање
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15 комад 5

16 комад 2

17 Пластична цев фи 100 мм метар 10
18 ПВЦ ребрасто црево фи 29 мм метар 15
19 Термоскупљајућа спојница 25 мм комад 10
20 Термоскупљајућа цев фи 35 мм комад 10
21 Термоскупљајуће црево фи 16 мм комад 15
22 Термоскупљајућа цев фи 13 мм комад 5
23 Изолациона стезаљка ИОС комад 100
24 Мерни ормар (МО2) комад 1

Укупно Ђ):

Е) РАДОВИ

1 седмич но 48

2 комад 50

3 час 900

4 час 2000

Укупно Е):

              IV  ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

месечна вредност

услуга

ЈАНУАР

1. НЕДЕЉА

2. НЕДЕЉА МЗ Берановац - Јовац, подручје града

3. НЕДЕЉА Мз Кованлук, МЗ Ковачи, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Стубал, МЗ Чукојевац, подручје града

ФЕБРУАР

1. НЕДЕЉА Мз Цветке, МЗ Тавник, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Сирча, МЗ Опланићи, МЗ Шумарице, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Врба, МЗ Ратина, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Каменица, подручје града

МАРТ

1. НЕДЕЉА Мз Жича, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Конарево, МЗ Прогорелица, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Адрани, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Драгосињци, МЗ Метикош, подручје града

АПРИЛ

1. НЕДЕЉА МЗ Гледић, МЗ Годачица, МЗ Раваница, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Врдила, МЗ Роћевићи, МЗ Дедевци, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Буковица, МЗ Дракчићи, подручје града

4. НЕДЕЉА МЗ Витановац, МЗ Лешево, подручје града

Израда темеља за челични метални стуб димензија 0,8х0.8х1.0 м са 
ископом земље и његово бетонирање бетоном МБ 20
Израда темеља за бетонски носећи стуб димензија 1х0.4х1.6 м и његово 
бетонирање бетоном МБ 20

Превентивни преглед комплетности поклопаца на металним стубовима 
јавног осветљења и израда писаног извештаја. Писани извештај се ради 
седмично. Обрачун седмични
Мерење отпора уземљења метаних стубова јавног осветљења и израда 
извештаја од овлашћене организације. Обрачун по стубу осветљења

Рад специјалних возила хидрауличних платформи. Обрачун по радним 
сатима проведеним на локацијама на којима се обавља интрвенција на 
одржавању осветљења.
Рад електромонтера и бравара. Обрачун по радним сатима проведеним 
на локацијама на којима се обавља интрвенција

4 О 0 о 0 о
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МАЈ

1. НЕДЕЉА МЗ Милаковац, МЗ Милавчићи, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА МЗ Витковац, МЗ Печеног, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Лађевци, МЗ Обрва, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Милочај, МЗ поповићи, подручје града

ЈУН

1. НЕДЕЉА Мз Мрсаћ, МЗ Мусина Река, МЗ Бапско Поље, МЗ Самаила,град 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Стубал, МЗ Чукојевац, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Богутовац, МЗ Лопатница, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Кованлук, МЗ Ковачи, подручје града

ЈУЛ

1. НЕДЕЉА Мз Ушће, Студеница, МЗ Толишница, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Сирча, МЗ Опланићи, МЗ Шумарице, подручје града

3. НЕДЕЉА Мз Каменица, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Жича, подручје града

АВГУСТ

1. НЕДЕЉА Мз Конарево, МЗ Прогорелица, подручје града

2. НЕДЕЉА МЗ Врба, МЗ Ратина, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Гледић, МЗ Годачица, МЗ Раваница, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Драгосињци, МЗ Метикош, подручје града

СЕПТЕМБАР

1. НЕДЕЉА Мз Цветке, МЗ Тавник, подручје града 600,000.00

2. НЕДЕЉА МЗ Берановац - Јовац, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Витановац, МЗ Лешево, подручје града

4. НЕДЕЉА МЗ Милаковац, МЗ Милавчићи, подручје града

ОКТОБАР

1. НЕДЕЉА МЗ Витковац, МЗ Печеног, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА МЗ Богутовац, МЗ Лопатница, подручје града

3. НЕДЕЉА МЗ Буковица, МЗ Дракчићи, подручје града

4. НЕДЕЉА Мз Врдила, МЗ Роћевићи, МЗ Дедевци, подручје града

НОВЕМБАР

1. НЕДЕЉА МЗ Лађевци, МЗ Обрва, подручје града 500,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Милочај, МЗ поповићи, подручје града

3. НЕДЕЉА Мз Ушће, Студеница, МЗ Толишница, подручје града

4. НЕДЕЉА МЗ Закута, МЗ Петропоље, МЗ Сибница, подручје града

ДЕЦЕМБАР

1. НЕДЕЉА Мз Мрсаћ, МЗ Мусина Река, МЗ Бапско Поље, МЗ Самаила,град 400,000.00

2. НЕДЕЉА Мз Жича, МЗ Адрани, подручје града

3. НЕДЕЉА Подручје града

4. НЕДЕЉА

На подручју града (уже градско језгро, Рибница, Чибуковац, Матарушка Бања, Ковачи,

Хигијенски Завод, Грдица) одржавање јавног осветљења се врши свакодневно у складу са

дневним пријавама неисправности јавног осветљења.

На сеоском подручју одржавање се врши у складу са планом одржавања јавног осветљења

осим када је на подручју једне трафостанице у квару више од 15 светиљки и тада се

поправка врши у року од 10 дана

6 О 0 о 0 о



   

V
Програм објавити на званичном сајту града Краљева, Јавног предузећа

за  уређивање  грађевинског  земљишта  „Краљево“  и  Јавног  комуналног  предузећа
„Чистоћа“ Краљево. 

VI 
Програм ступа на снагу даном доношења, и доставља се: Градоначелнику града

Краљева, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске  управе  града  Краљева,  Јавном  предузећу  за  уређивање  грађевинског
земљишта  „Краљево“,  Јавном  комуналном  предузећу  „Чистоћа“  Краљево  и  уз
материјал седнице.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-_____/2018-I;  Дана: ______ 2018. године

                                                               Председник Градског већа 
                                                       Градоначелник града Краљева

                                                                                 Др Предраг Терзић, дипл.политиколог
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