
 

На основу члана 7. став 3.  члана  8. став 1. и 2, члана  20.  став  1. и 2. Закона  о 

јавним путевима, („Службени гласник Републике Српске“ број: 3/04 и 51/04), члана 2. 

Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, („Службени гласник БиХ“, 

број: 6/06, 75/06 и 44/07),  члана 2. став 1. тачка 11. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 11/95 и 51/02), члана 9. став 1. тачка 21. 

Закона о комуналној полицији, („Службени гласник Републике Српске“  број: 85/03) и 

члана 28. став 2. алинеја 2. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћени текст 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 5/06 и 6/07), Скупштина општине 

Козарска Дубица на 27. сједници одржаној дана 27.09.2007. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

о измјенама и допунама Одлуке о локаним и некатегорисaним путевима 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним и некатегорисаним путевима, („Службени  гласник Општине 

Козарска  Дубица“, број: 1/01 и 6/06 ) члан 16. се мијења и гласи: 

 

„Послове инспекцијског надзора над извршавањем одредби ове Одлуке, обављаће 

Општински саобраћајни инспектор и  Општинска комунална полиција“. 

 

Члан 2. 

 

Члан 17. се мијења и гласи: 

 

„Новчаном казном од 300-2.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 

 

1. Без посебне дозволе врши ванредан превоз или користи у саобрћају на јавном путу 

возило оптерећено преко дозвољеног осовинског оптерећења (члан 8а. и чалн 9.); 

2. На јавном путу или улици у насељу изводи редове без одобрења (члан 11.); 

3. Подиже живице, ограде, засаде и дрвеће поред пута на мањем одстојању од 

прописаног чланом 13. ове Одлуке, или их не одржава у складу са одредбама поменутог 

члана; 

4. Не изврши рјешење Општинског саобраћајног инспектора или општинске 

комуналне полиције (Члан 16.); 

5. самовољно или непажњом спријечи одвијање саобрћаја на путу: 

 

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 100 – 

1.200,оо КМ. 

 

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

новчаном казном од 100 – 1.000 КМ. 

Новчаном казном у износу од 100 – 1.000 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана и физичко лице“. 

 



Члан 3. 

 

Члан 18. се брише. 

 

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-116/07                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 27.09.2007. године                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                 Ранко Губић, дипл.правник                                          
 

 

 


