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На основу члана 3. Закона о комуналним дјелатностима, („Сужбени гласник РС“, 

број: 11/95  и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05), члана 14. став 1. тач. е) и члана 28. Статута Општине 

Козарска Дубица – пречишћени текст („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број: 5/06), Скупштина општине Козарска Дубица, на 26. сједници одржаној дана 

03.07.2007. године, донијела је 

  

О Д Л У К У 
о комуналним дјелатностима 

  

 

I  ОСНОВНЕ   ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се комуналне дјелатности, те  дјелатности и послови од 

локалног значаја које се сматрају комуналним дјелатностима, услови и начин обављања 

комуналних дјелатности и послова, те друга питања од значаја за обављање комуналних 

дјелатности и послова на подручју Општине Козарска Дубица.  

 

II  КОМУНАЛНЕ   ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

Члан 2. 

 

На подручју Општине Козарска Дубица се, у смислу одредби члана 2. Закона о 

комуналним дјелатностима,  обављају следеће комуналне дјелатности : 

 

1) производња и испорука питке воде;  

2) одводња и пречишћавање отпадних вода;  

3) одржавање чистоће; 

4) прикупљање и одлагање комуналног отпада; 

5) производња и испорука топлоте; 

6) испорука гаса; 

7) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају; 

8) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина;  

9) одржавање јавних саобраћајних површина; 

10) одржавање јавне расвјете;  

11) одржавање гробаља, погребне и пратеће дјелатности; 

12) обављање димњачарских послова, 

13) одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина. 

  

Члан 3. 

 

Осим комуналних дјелатности наведених чланом 2. став 1. Закона о комуналним 

дјелатностима за подручје Општине Козарска Дубица одређују се следеће комуналне 

дјелатности од посебног локалног интереса: 
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1) управљање, одржавање и наплата мјеста за паркирање возила, блокирање 

возила направом за блокирање точкова те уклањање погрешно паркираних и остављених 

возила специјалним возилом у оквиру надлежности комуналне полиције предвиђене 

Законом о комуналној полицији и општинском Одлуком о безбједности саобраћаја на 

путевима Општине Козарска Дубица; 

Под управљањем, одржавањем и наплатом мјеста за паркирање возила као и 

блокирање возила направом за блокирање точкова подразумијева се управљање, односно 

кориштење, организација  и одржавање паркиралишта и  паркиралишних мјеста, 

укључујући и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавањем чистоће 

и уклањање снијега на паркиралиштима на просторима које су општински органи 

утврдили посебном одлуком, те организација и начин наплате паркирања возила, 

блокирање возила направом за блокирање точкова возила и  уклањање погрешно 

паркираних и остављених возила специјалним возилом у оквиру надлежности комуналне 

полиције предвиђене Законом о комуналној полицији и општинском Одлуком о 

безбједности саобраћаја на путевима Општине Козарска Дубица. 

 

2) управљање и одржавање  зелене пијаце, локалних пијачних дана и сточне 

пијаце; 

 

Под управљањем и одржавањем  зелене пијаце, локалних пијачних дана и 

сточне пијаце, подразумјева се управљање, уређење и одржавање пијачних и 

продајних простора, на просторима које су општински органи утврдили посебном 

одлуком за продају робе изван продавница, те  организирање обављања промета 

живежним намирницама, пољопривредним производима и другим производима на 

тим просторима. 

 

3) ветеринарско - хигијеничарском служба; 

 

Под ветеринарско - хигијеничарском службом подразумијева се сакупљање и 

хватање паса и мачака луталица, дивљих звијери те уклањање угинулих животиња са 

јавних површина и друге дјелатности према важећим законским прописима и одлукама 

општинских органа; 

 

 4)  одржавање и уређивање културно – историјских споменика; 

 5)  превентивна дератизација, дезинсекција и дезинфекција, и 

 6) остале комуналне дјелатности од посебног локалног интереса. 

 

III  НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

 

Скупштина општине Козарска Дубица повјерава обављање одређених 

комуналних дјелатности: 

 

- јавном предузећу, и то одлуком о оснивању јавног предузећа, или 

- другим предузећима, и то уговором којим се регулишу међусобна права и 

обавезе у обављању тих дјелатности, а на основу јавног конкурса о избору најповољнијег 

понуђача у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
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Изузетно, Скуштина општине може посебном одлуком повјерити обављање 

одређених комуналних дјелатности комуналном предузећу са сједиштем на подручју 

општине ако се обављање тих комуналних дјелатности  не може повјерити на начин 

утврђен у ставу 1. овог члана. Повјеравање обављање комуналних дјелатности  на 

описани начин може трајати надјуже двије године. 

 

Послови управљања, одржавања и наплате мјеста за паркирање возила, као и 

уклањање погрешно паркираних и остављених возила специјалним возилом у оквиру 

надлежности комуналне полиције предвиђених Законом о комуналној полицији и 

Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима Општине Козарска Дубица, врше се у 

оквиру надлежног одјељења Општинске административне службе, сходно Правилнику о 

организацији и систематизацији Општинске административне службе. 

 

Члан 5. 

 

Услови, мјерила и начин обављања комуналних дјелатнсоти из члана 4. ове 

Одлуке утврђују се посебном одлуком за сваку дјелатност посебно, а у складу са 

одредбама Закона о комуналним дјелатностима и важећим прописима који регулишу 

предметну област. 

 

Предузећа којима буде повјерено обављање одређених комуналних дјелатности у 

складу са чл. 4. ове Одлуке дужна су својим општим актима, у складу са законом и 

општинским одлукама, детаљно уредити обављање повјерених дјелатности, као и 

рјешавати у појединачним стварима о правима и обавезама физичких и правних лица. 

 

Члан 6. 

 

Обављање слиједећих комуналних дјелатности, и то: 

 

1. јавни превоз лица у градксом и приградском саобраћају; 

2. одржавање јавне расвјете; 

3. ветеринарско-хигјеничарска служба; 

4. послови превентивне дератизације, дезинсекције и дезинфекције,  

5. послови одржавања и уређивања културно-историјских споменика, и 

6. осталих комуналних дјелатности од посебног локалног интереса, 

 

 

Повјераваће се правним и физичким лицима искључиво уговором којим се 

регулишу међусобна права и обавезе у обављању тих дјелатности, а на основу јавног 

конкурса о избору најповољнијег понуђача у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

 

Комуналне дјелатности: производња и испорука топлоте, као и испорука гаса  

могу се повјерити правним лицима која имају концесиони уговор на државном, односно 

ентитетском нивоу. Скупштина општине може основати посебно јавно комунално 

предзеће за ове намјене. 
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Члан 7. 

 

За све комуналне дјелатности које се обављају путем Уговора о 

концесији/закупу,  Скупштина општине утврђује услове и мјерила за  давање 

концесије/закупа, посебном одлуком за сваку дјелатност, а у складу са одредбама Закона 

о комуналним дјелатностима и важећим прописима који регулишу предметну област. 

   
 

IV   ОБАВЕЗЕ   ДАВАОЦА   УСЛУГА   КОЈИ   ОБАВЉАЈУ КОМУНАЛНЕ   

ДЈЕЛАТНОСТИ 

       

 Члан 8. 

 

Предузећа којима је, у складу с ачланом 4. односно чланом 6. ове Одлуке, 

повјерено обављање комуналних услуга дужни су трајно и квалитетно пружати услуге 

односно обављати послове комуналних дјелатности које су им повјерени,  те у ту сврху 

морају одржавати у стању функционалне способности објекте и уређаје који омогућују 

обављање повјернеих комунаних дјелатности. 

У случају поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга до којих може 

доћи услијед више силе или других разлога које давалац комуналних услуга  није могао 

спријечити извршавањем дужности, исти је  дужан одмах обавијестити кориснике услуга 

и ресорно одјељење општинске административне службе те предузети неопходне мјере 

за отклањање узрока прекида или на други начин осигурати пружање услуга односно 

обављање комуналних дјелатности.  

 

Члан 9. 

 

У случају наступања  околности из члана 8. став 2. ове Одлуке, начелник 

нѕадлежног одјељења у оквиру Општинске административне службе, дужан је без 

одлагања: 

1. одредити начин, односно ред првенства пружања услуга оним корисницима код 

којих би услијед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад 

предузећа и других организација или би настала велика односно ненадокнадива 

штета; 

2. наредити мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3. предузети мјере за отклањање насталих посљедица и друге потребне мјере за 

обављање комуналних дјелатности; 

4. утврдити разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

дјелатности и учињену штету.   

  

 

V  ФИНАНСИРАЊЕ    КОМУНАЛНИХ    ДЈЕЛАТНОСТИ  

  

Члан 10. 

 

Средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне 

потрошње обезбједиће се из цијене комуналне услуге којим се покривају укупни расходи 
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даваоца комуналних услуга и унапређују постојећи комунални објекти и уређаји према 

нормативима и стандардима у комуналним дјелатностима.  

Скупштина општине ће посебном одлуком утврдити јединицу мјере и прописати 

начин образовања цијене комуналних производа и услуга с тиме да цијену утврђује 

давалац комуналне услуге уз сагласност начелника Општине. 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

обезбиједиће се из извора предвиђених законом и одлукама Скупштине општине. 

Средстава из претходног става се обезбјеђују из буџета Општине, а врше се на 

основу Програма које доноси ресорно одјељење у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима. 

 

VI  КОМУНАЛНА НАКНАДА 

 
Члан 11. 

 

Комунална накнада се утврђује за кориштење објеката и уређаја заједничке 

комуналне потрошње, у зависности од квалитета и стандарда комуналних производа и 

услуга те одређеној зони грађевинског земљишта. 

Скупштина општине ће посебном одлуком одредити основе и мјерила на основу 

којих се утврђује висина, као и и начин и рокови плаћања комуналне накнаде.  

  

 

VII   ПРЕЛАЗНЕ    И   ЗАВРШНЕ   ОДРЕДБЕ  

 
Члан 12. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке и даље се примјењују одлуке којима се уређују 

питања за обављање комуналних дјелатности појединачно,  које су у складу са одредбама 

ове Одлуке, а у супротном те одлуке се требају  ускладити  са овом Олдуком у року од 4 

мјесеца од  њеног ступања на снагу. 

 

Члан 13. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-104/07                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 03.07.2007. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                     Ранко Губић, дипл. правник 

 

 

 

 

 


