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На основу члана 3. Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гласник Републике Српске“, 

бр.11/05 и 51/02) и  члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, 

бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска Дубица- пречишћен текст 

(,,Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 5/06 и 5/07) и члана 2. тачка 3., 4. и 13. 

Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 7/07) 

Скупштина Општине Козарска Дубица на 27. редовној сједници одржаној дана 27.09.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о комуналном реду 

 

  

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

         Овом Одлуком  прописују се услови и начин одржавања чистоће на јавним површинама, 

кориштење јавних површина за обављање допуштених дјелатности на отвореном простору, услови 

и начин уклањања снијега и леда са јавних површина, као и услови и начин обезбјеђења 

хигијенске диспозиције отпадних материјала. 

 

Члан 2. 

 

Јавним површинама у смислу ове Одлуке сматрају се:  

1. Саобраћајне површине (коловози, тротоари,мостови, јавна паркиралишта), 

2. Зелене површине (паркови,травњаци, цвијетњаци, пословних и других  објеката), 

3. Уређене и неуређене површине око стамбених, пословних и других објеката, 

4. Водотоци и обале водотока ( ријеке, ријечице, извори, потоци и канали), 

5. Спомен обиљежја, излетишта, природне и радом створене вриједности, 

6. Гробља, 

7. Површине и објекти намијењени јавној употреби као што су: аутобуска стајалишта, 

отворени пијачни тржишни простори , бензинске пумпе и простор око њих те сличне 

површине које су као такве доступне неодређеном броју индивидуалних и физичких и 

правних лица. 

 

Члан 3. 

 

Одржавање чистоће на јавним површинама остварује се:  

 

- редовним и ванредним чишћењем, 

- уклањањем отпадних материјала, 

- уклањањем снијега и леда,  

- предузимањем других мјера за одржавање чистоће. 

 

 

II РЕДОВНО И ВАНРЕДНО ЧИШЋЕЊЕ 

 

Члан 4. 

 

          Чишћење и одржавање чистоће на јавним површинама врше јавна предузећа или 

давалац комуналне услуге којима  општинa повјери вршење тих послова. Поред предузећа 

из става 1. овог члана и друга правна и физичка лица су дужна да предузимају мјере на 

одржавању чистоће прописане чланом 3. 
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Члан 5. 

 

      Мјерама за одржавање чистоће мора се обезбиједити да јавне површине буду чисте, 

задовољавају естетски изглед и испуњавају услове за њихово нормално кориштење. 

 

Члан 6. 

 

      Вријеме, средства и начин чишћења јавних површина мора се ускладити тако да се 

чишћењем : 

- не узнемиравају грађани буком, дјеловањем  штетних и неугодних мириса и стварањем 

прашине, 

- не онемогућава саобраћај, кретање тротоарима и обављање других дјелатности на јавним 

површинама, 

- не прљају и оштећују објекти, засади, травњаци, цвијетњаци и друге јавне површине. 

 

Члан 7. 

 

     Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће која настаје редовним и 

уобичајеним кориштењем јавних површина а обавља се у складу са Програмом заједничке 

комуналне потрошње коју доноси Одјељење  надлежно за комуналне послове. Програм 

заједничке комуналне потрошње у оквиру одржавања чистоће јавних површина садржи :  

- динамику и начин чишћења јавних површина, 

- динамику прања саобраћајних површина које имају ријешену одводњу, 

- одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина (одржавање чистоће 

и проходности сливника за оборинске и друге отпадне површинске воде), 

- динамику и начин одвожења отпада са јавних површина. 

 

Члан 8. 

 

     Ванредно чишћење се обавезно предузима у случајевима када се због повећаног обима 

послова или интензитета кориштења јавних површина не обезбјеђује чистоћа редовним 

чишћењем. 

 

Члан 9. 

     

 Ванредно чишћење се обавезно предузима : 

- након већих временских и других непогода (поплаве, пожари, земљотреси и др.), 

- код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим мрежама, 

- у вријеме предузимања  посебних мјера у циљу сузбијања и спречавања заразних болести 

или у циљу заштите животне околине, 

- ради уклањања депонија смећа са јавних површина у случајевима када су непозната лица 

која су одложила смеће, 

- у вријеме и након одржавања јавних манифестација. 

 

       Ванредно чишћење може да нареди орган  надлежан за комуналне или инспекцијске 

послове. 

 

Члан 10. 

 

    На свим јавним површинама и другим јавним мјестима мора бити постављен довољан број 

корпи за отпатке. За одвоз кућног смећа на јавним површинама могу се постављати контејнери у 

које се убацује кућно смеће  упаковано у одговарајућу еколошку амбалажу. 
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Члан 11. 

 

Врсту корпи за отпатке и контејнере, као и мјеста на којима се могу постављати одређује 

орган  надлежан за комуналне послове.  

Корпе за отпатке и контејнере одржава и празни предузеће овлаштено за одвоз смећа. 

Забрањено је корпе постављати на : 

- стубове саобраћајне сигнализације, 

- стубове јавне расвјете, 

- јарболе за заставе, 

- дрвеће и друго растиње, 

- мјестима на којима ометају безбједност саобраћаја, 

- другим мјестима којима нарушавају естетски изглед насеља. 

На корпама за отпад се могу постављати одговарајући натписи који упозоравају грађане на 

заштиту околине и поштивања комуналног реда. 

 

Члан 12. 

 

Власници и корисници стамбених   и пословних објеката обавезни су одржавати чистоћу у 

двориштима и на земљишту које служи редовној употреби објеката у складу  са мјерама и на 

начин прописан овом Одлуком. 

Уколико на мјестима одређеним за одлагање смећа постоје контејнери за сортирно 

сакупљање смећа на самом извору , смеће се мора одлагати у те контејнере (стакло, папир, картон 

и пластична амбалажа). 

Уколико на мјестима одређеним за одлагање смећа постоје контејнери за одлагање картонске 

и најлонске амбалаже, исто се мора одлагати у постављене контејнере. 

Власници наведених објеката смеће из истих могу износити у дане утврђене за одвоз смећа, 

упаковано и исто остављати на мјеста која су одређена за изношење смећа. 

 

Члан 13. 

 

   Уколико на мјестима одређеним за одлагање смећа постоје контејнери смеће се мора 

одлагати у контејнере.  

Забрањено је паљење смећа које се налази у контејнерима и одлагање пепела у контејнере. 

 

III МЈЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 14. 

 

Извођачи грађевинских  и других радова који рукују земљом, пијеском, бетоном, шљаком, 

кречом и малтером и сличним материјалом, дужни су да на погодан начин обезбиједе да се 

наведени материјал не расипа изван градилишта и на јавне површине односно да на други начин 

штетним имисијама (прашина, чађ и слично) не угрожавају околину. 

 

Члан 15. 

 

Извођачи грађевинских и других  радова на јавним површинама дужни су да јавну површину 

адекватно означе и заштите те да прије отпочињања вршења радова прибаве одобрење надлежног 

општинског органа за заузимање или прекопавање терена. 

 

Члан 16. 

 

Прекопавање коловоза и тротоара улица је строго забрањено без нарочите потребе, и без 

претходно прибављеног одобрења надлежног општинског органа. 
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Инвеститор је обавезан извршити санацију коловоза и тротоара о свом трошку и довести их 

у првобитно стање у року који је дефинисан у одобрењу.  

Прекопавање је могуће извршити без претходно прибављеног одобрења само у битним 

случајевима везаним за поправку водоводне и канализационе  мреже, а по извршеним радовима 

пријавити радове надлежним општинским органима.  

 

Члан 17. 

 

Грађанима који врше санацију објекта или изводе друге радове на објектима забрањено је 

изношење и истресање отпадног материјала на јавне површине. 

 

Члан 18. 

 

Возила која излазе на јавну површину из градилишта, њива и споредних путева морају бити 

чиста.  

Сматра се да возило није чисто ако на точковима или другим дијеловима возила има блата 

које при кретању возила пада на јавне површине и на тај начин их прља. 

 

Члан 19. 

 

Извођач радова је дужан на градилишту обезбиједити мјесто и средства за прање возила како 

би исто , прије изласка на јавну површину било чисто.  

 

Члан 20. 

 

Запрежна стока се може хранити само на мјестима одређеним за паркирање запрежних 

возила. 

Власник запрежног возила дужан је након одласка са мјеста гдје је возило било паркирано, 

уколико је исто било запрљано, уклонити отпадни материјал и другу нечистоћу.  

 

Члан 21. 

 

Забрањено је загађивање и прљање јавних површина било којом врстом текућих и чврстих 

отпадака или штетних материјала, а нарочито бацање папирне, лимене, пластичне и друге 

амбалаже. 

 

Члан 22. 

 

На јавним површинама је забрањено бацање опушака и пљување. 

 

Члан 23. 

 

На јавним површинама је забрањено прање аутомобила и других прљавих предмета. 

 

Члан 24. 

 

На јавним површинама је забрањено бацање и одлагање кабастог смећа ( стари аутомобили, 

кућански апарати и други материјали). 

 

Члан 25. 

 

Забрањено је бацање и одлагање свих врста отпадних материјала на јавним површинама или 

другим мјестима која нису предвиђена за одлагање отпада. 
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Забрањено је на јавним површинама паљење ситног смећа, кабастог материјала, 

аутомобилских гума и другог запаљивог материјала. 

На њивама, травњацима и зеленим површинама у државном и приватном власништву 

забрањено је паљење гума и другог отпада чијим се паљењем загађује околина. 

Ова забрана се осим наведених површина односи и на све друге површине ( без обзира на 

титуларе својине) на територији подручја насеља Козарска Дубица и насеља која су обухваћена 

посебном општинском Одлуком о одвозу смећа. 

 

Члан 26. 

 

Обавезно је уништавање амброзије ( Amrosia artemisifolija) на њивама, травњацима и другим 

зеленим површинама. 

Уништавање амброзије врше власници земљишта. 

Ако власник земљишта не уништи амброзију нити у накнадном остављеном року од стране 

надлежног органа уклањање ће се извршити на терет власника.  

 

Члан 27. 

 

На јавним површинама је забрањено ускладиштавати грађевински, огревни и други 

материјал. 

Изузетно, власник односно корисник огревног дрвета, грађевинског или другог материјала 

може на јавној површини , ако тим не омета саобраћај или прилаз објекту, истоварити материјал 

ради преноса на одговарајуће мјесто. 

Материјал из става 2 овог члана мора се уклонити са јавне површине у року од 48 сати, а 

након уклањања материјала јавну површину је дужан очистити од отпада.  

 

Члан 28. 

 

На јавним површинама је забрањено оправљање и сервисирање свих врста возила. 

 

Члан 29. 

 

На јавним површинама је забрањено постављати столове и друге импровизоване објекте  и 

вршити продају животних намирница и предмета опште употребе као и вршити било какву 

услужну дјелатност осим :  

- столове за пригодну продају предмета опште употребе приликом новогодишњих, 

    осмомартовских и других државних и вјерских  празника, 

- изложбених витрина испред пословних просторија и продајних објеката , 

- фрижидера за продају индустријских производа и пића, 

- књигобуса и столова за продају књига, столова за продају лутрије, 

- столова за пружање угоститељских услуга ( љетне баште) , 

- пећница за печење кестења, кукуруза, кокица и пецива, 

- запосједање јавне површине за продају воћа и поврћа, 

- приређивање забавних игара. 

 

Члан 30. 

 

Одобрење за заузимање јавних површина наведених у члану 30. ове Одлуке , издаје орган  

надлежан за комуналне послове у складу са посебном општинском Одлуком.  

У одобрењу се уноси рок на који се издаје одобрење за обављање одређене дјелатности, 

одређује локација и површина коју лице које добије одобрење може користити. 
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Члан 31. 

 

Локација за обављање одређене дјелатности се у правилу додјељује путем конкурса . Ако за 

одређену локацију нема више заитересованих лица иста се може издати без конкурса . 

За кориштење одређене локације плаћа се накнада чији износ утврђује надлежно одјељење 

Општине. 

 

Члан 32. 

 

Лице које добије одобрење за запосједање одређене јавне површине дужно је одржавати 

чистоћу на добијеној локацији, а након завршетка радног дана мјесто на којем је обављало 

одобрену дјелатност дужно је очистити. 

 

Члан 33. 

 

На одобреној локацији може се вршити само она дјелатност за коју је издато одобрење. 

 

Члан 34. 

 

На јавним површинама , објектима  и дрвећу није дозвољено лијепљење огласа, плаката и 

сличних обавјештења осим на мјестима дозвољеним за плакатирање. 

Изузетно из става 1. овог члана на јавним површинама , објектима и дрвећу могу се лијепити 

и постављати огласи , плакате и слична обавјештења када се ради:  

- о обавијести о смрти на згради на којој је покојник становао , радио, на зграде погребних 

организација  и другим уобичајеним мјестима за постављање смртовница ,  

- о спортским и културно-забавним манифестацијама на објектима у којима се 

манифестација одржава и мјестима на којима изда одобрење орган управе надлежан за комуналне 

послове. 

        Организатор спортске или културно-забавне манифестације  дужан је , након одржане 

манифестације, постављени оглас или рекламу уклонити 

 

 

 

IV УКЛАЊАЊЕ СНИЈЕГА И ЛЕДА  

 

Члан 35. 

 

Уклањање снијега и леда се врши према програму рада зимске службе којег доноси 

предузеће којем су повјерени ови радови. Прије доношења наведеног програма предузеће је дужно 

да програм достави надлежном органу за комуналне послове који даје сагласност на предложени 

програм рада зимске службе. 
 

Члан 36. 

 

Сњежне падавине се уклањају са јавних саобраћајница, тротоара и других јавних мјеста кад 

достигну висину која може да онемогући или знатније отежа редовну употребу саобраћајнице, 

тротоара и других јавних мјеста односно кад исте угрожавају безбједно одвијање саобраћаја.  

Уклањање сњежних падавина се мора вршити на прописан начин. 

Забрањено је враћање снијега са улаза у дворишта у стамбене и пословне објекте на 

саобраћајницу након чишћења . 

 

 

 



 7

Члан 37. 

 

Предузеће којем је повјерено уклањање сњежних падавина је дужно да сњежне падавине 

уклони и са приступних путева и стаза који повезује јавну површину и јавне објекте. 

 

Члан 38. 

 

Сњежне падавине дужни су да уклањају и власници и корисници пословних простора и 

објеката са јавних површина испред својих објеката и то у дужини цијелог објекта , а у ширини од 

најмање два метра.  

 

Члан 39. 

 

У случају поледице све површине на којима се обавља пјешачки саобраћај или саобраћај 

возилима посипају се материјалом који спречава клизање и који утиче на убрзавање отапања леда. 

Кад опасност од поледице престане саобраћајне површине се морају очистити од материјала 

којим су посипане. 

Посипање и чишћење саобраћајница врши предузеће којем је повјерено уклањање сњежних 

падавина. 

Забрањено је посипање градских улица и дионица јавних путева кроз насеља градског 

карактера абразивним материјалом за вријеме вршења зимске службе. 

 

Члан 40. 

 

Сњежне падавине и лед се уклањају и са кровова зграда ако представљају опасност за 

пролазнике.  

Сњежне падавине и лед са кровова зграда се бацају у дворишта зграда, а ако то није могуће 

могу се бацати на јавну површину испред зграде. 

Ако се сњежне падавине и лед бацају на пјешачке стазе или саобраћајнице исте се морају 

оградити и поставити знак да је пролаз опасан. 

          Сњежне наносе и лед са кровова зграда дужни су да уклоне станари зграде односно 

власници зграда.  

 

Члан 41. 

 

Снијег и лед који се уклања са јавних површина се скупља на гомиле на мјестима која су 

погодна за одвоз.  

При скупљању снијега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану проходни 

као и да је прилаз водоводним и канализационим шахтовима обезбјеђен да се могу неометано 

користити.  

Члан 42 

 

Одвоз снијега и леда врши предузеће којем је повјерено уклањање сњежних падавина . 

 

Члан 43. 

 

Програмом рада зимске службе утврђује се приоритет, редосљед и начин скидања снијега и 

леда са јавних површина. 
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V ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 44. 

 

Саобраћајна средства за превоз путника морају бити чиста. 

 

Члан 45. 

 

На полазним аутобуским станицама мора постојати санитарни чвор са одвојеним кабинама 

за  мушкарце и жене. 

Санитарни чвор се мора сваког дана прати и дезинфиковати. 

 

Члан 46. 

 

Чекаонице за путнике се морају у зимском периоду загријавати. 

 

VI ХИГИЈЕНСКА ДИСПОЗИЦИЈА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 47. 

 

Отпадним материјама у смислу ове Одлуке сматрају се : 

- ситно смеће, 

- кабасто смеће, 

- отпадне воде , 

- фекалије, 

- лешине, 

Члан 48. 

 

Под ситним смећем у смислу одредаба ове Одлуке подразумијева се: 

- материјал који не подлијеже ферментацији или чије је разлагање веома споро као што су 

ситна употребљена амбалажа, пепео, тканине, смеће од чишћења стана и пословних 

просторија, 

- Ситним смећем се не сматрају : шљунак, креч, пијесак, шута и земља из ископа. 

 

Члан 49. 

Смеће из стамбених и пословних просторија на урбаном подручју и другим насељеним 

мјестима скупља се у канте од пластичне масе или металне контејнере са поклопцем или другу 

одговарајућу еколошку амбалажу. 

Смеће се мора одлагати разврстано по материјалу од кога је направљено у контејнере 

намиењене за  стакло, пластику и метал. 

Смеће се износи  из стамбених и пословних просторија у дане када се смеће одвози из 

одређене улице, а одлаже се на погодно мјесто уз саобраћајницу, а да при том не ометају нормално 

одвијање саобраћаја и не оштећују зелене површине.  

У улицама у којима су постављени контејнери врећице са смећем се одлажу у контејнере. 

 

Члан 50. 

 

За новосаграђене објекте или новоотворене пословне просторе , посуде за комунални отпад, 

набавља инвеститор односно корисник. 

Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада за новосаграђене стамбено-

пословне објекте дужно је да одреди Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове приликом издавања Рјешења о одобрењу за грађење објекта уз претходну сагласност 

предузећа за одвоз смећа 
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Члан 51. 

 

У контејнере за ситно смеће забрањено је стављати кабасто смеће, текућине, жар, пепео, 

отровне , експлозивне и лако запаљиве материје, фекалије и друге материје које шире штетан или 

непријатан мирис. 

 

Члан 52. 

 

Забрањено је бацање и одлагање свих врста отпадног материјала на јавним површинама, на 

приватним посједима или другим мјестима која нису предвиђена за одлагање отпада. 

 

 

Члан 53. 

 

Власници или посједници земљишта и напуштених мајдана дужни су да на својим парцелама  

онемогуће бацање и одлагање отпада и стварање дивљих депонија.  

Уколико нису у могућности да спријече одлагање отпада дужни су да одмах обавијесте 

комуналну полицију. 

 

Члан 54. 

 

Одвоз смећа врши овлаштено предузеће специјалним или адаптираним возилима на начин 

утврђен одредбом члана 6. ове Одлуке. 

Одвоз смећа се врши у правилу у току дана. 

У оправданим случајевима општински орган управе надлежан за комуналне послове може 

овлаштеном предузећу наложити да се одвоз смећа изврши и ноћу. 

Одвоз смећа се врши најмање једном недјељно, а по потреби и чешће. 

Одвоз смећа из сеоских подручја регулисан је посебном Одлуком. 

Забрањено је прекомјерно пуњење контејнера за смеће као и пребирање или истресање на 

тло њиховог садржаја. 

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове ће пратити рад предузећа 

која врше одвоз смећа.  

 

Члан 55. 

 

Власник пословног објекта, обавезан је да приликом прибављања одобрења за рад или 

приликом одјаве дјелатности надлежном органу достави уговор или увјерење о измиреним 

обавезама за одвоз смећа. 

Власник  стамбеног или пословног простора је обавезан да плаћа накнаду за одвоз смећа 

предузећу које врши одвоз смећа. 

Накнада за одвоз смећа се одређује према јединици изграђене корисне површине, а цијена за 

1 м2 утврђује предузеће за одвоз смећа и то за 1 м2 изграђене корисне површине или паушално за 

приватне предузетнике зависно о врсти дјелатности коју обавља. 

Изузетно предузеће може утврдити паушалну накнаду за власнике стамбеног или пословног 

простора , који повремено користе наведени простор. 

Сагласност на цјеновник из става 3 и 4 овог члана даје Начелник општине у складу са 

важећим законским прописима. 

 

Члан 56. 

 

Власник стамбеног или пословног објекта обавезан је пријавити предузећу за одвоз смећа у 

року од 7 дана престанак кориштења стамбеног или пословног објекта и измирити своје заостале 

обавезе. 
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Члан 57. 

 

Правна и физичка лица су дужна да смеће из станова и пословних просторија износе у 

вријеме и на начин прописан чланом 49. и 50. ове Одлуке. 

 

Члан 58. 

 

Овлаштена предузећа и физичка лица могу прикупљати корисне отпатке прије његовог 

одлагања у контејнере за смеће и предавати их организацији овлаштеној за промет отпадака. 

 

Члан 59. 

 

 Лако запаљиве, отровне и експлозивне отпадне материје скупља и одвози овлаштено 

предузеће у складу са посебним упутством. 

 

Члан 60. 

 

Кабастим смећем у смислу одредаба ове Одлуке сматрају се : 

- отпаци који настају приликом индустријске, занатске, грађевинске и пољопривредне 

производње. 

- земља и камен из ископа, 

- употребљена крупна картонска, пластична и лимена амбалажа, 

- веће количине стакла, метала, дрвета, хемијских материја, лишће и сл. 

- кости из месница, ресторана, мотела, хотела и ресторана друштвене исхране, папци и 

рогови из клаоница, 

- смеће скупљено у акцијама чишћења јавних и других мјеста, 

- рабљени дијелови кућног намјештаја и бијеле технике 

- остаци грађевинског материјала, посјечено грање, сломљено дрвеће, лишће, земља, шута 

и др.  

- напуштене ствари на јавним површинама и другим мјестима, 

- напуштена возила на јавним површинама. 

 

Члан 61. 

 

Кабасто смеће се скупља на одређеним мјестима, у кругу предузећа или дворишту стамбене 

или пословне зграде. 

Одвоз кабастог смећа врши овлаштено предузеће на захтјев и о трошку власника смећа.             

Кабасто смеће сакупљено у акцијама чишћења града се одвози по налогу органа  надлежног 

за комуналне послове.  

Одвоз кабастог смећа , када се за то укаже потреба, може наредити орган управе надлежан за 

комуналне послове.  

Кабасто смеће се одлаже на посебну депонију. 

Уређење и одржавање претоварне станице врши овлаштено предузеће. 

 

 

Члан 62. 

 

Отпадне воде на подручју општине Козарска Дубица одводе се путем прикључка на 

канализацију односно на непропусну септичку јаму. 
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Члан 63. 

 

На подручју града обухваћеног Регулационим планом, као и  на подручју насељених мјеста 

обухваћених Регулационим планом је забрањена изградња и употреба пољских wc-а осим на 

градилиштима до завршетка објекта. 

Санитарни чворови у стамбеним и пословним објектима морају бити прикључени на јавну 

канализациону мрежу, а ако нема канализационе мреже, на прописно изграђену непропусну 

септичку јаму.  

 

Члан 64. 

 

Црпљење и чишћење септичких јама врши се у најпогодније вријеме уз услов да околина 

мора остати чиста. 

Фекалије одвози овлаштено предузеће специјалним возилом намијењено за одвоз фекалија. 

 

Члан 65. 

 

Лешине са подручја града скупља овлаштено предузеће специјалним возилом.  

Отпаци из клаониоца, месница и сл. објеката као и лешине се морају одлагати на посебна 

мјеста направљена за ту намјену. 

 

VII НАДЗОР 

Члан 66. 

 

Надзор над провођењем одредаба ове Одлуке врши општински орган надлежан за комуналне 

послове . 

Члан 67. 

 

Послове из инспекцијског надзора врши орган  надлежан за послове комуналне полиције. 

 

Члан 68. 

 

У вршењу инспекцијског надзора комунална полиција је овлаштена да контролише да ли се 

одредбе наведене одлуке спроводе на начин како је то прописано овом Одлуком. 

 

Члан 69. 

 

Општинска комунална полиција рјешењем наређује извршење одређених мјера и одређује 

рок за њихово извршење. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 70. 

 

Новчаном казном од 500-5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 

- врши прекопавање коловоза и тротоара супротно одредбама члана 16 ове Одлуке. 

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 300 – 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 50 – 500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 

физичко лице. 
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Члан 71. 

 

Новчаном казном од 500-3.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:  

- на погодан начин не обезбједи да се грађевински и други материјал не расипа изван 

градилишта и на јавне површине, односно  да на други начин штетним имисијама не угрози 

околину ( члан 14), 

- не означе или не заштите јавну површину, односно ако отпoчну радове без одобрења (члан 

15.) 

- користи неуредна возила (члан 18.) 

- не уклони сњјежне падавине са јавних површина испред својих  објеката (члан 38.) 

- ставља у контејнере забрањено смеће (члан 51.) 

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 200 – 1.000 

КМ. 

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

казном од 100 – 800 КМ. 

Новчаном казном у износу од 50 – 500 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 

физичко лице. 

 

Члан 72. 

 

Новчаном казном од 500-2.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:  

- не предузме мјере на одржавању чистоће на јавним површинама прописане чланом 3. 

(члан 4.) 

-  не предузима ванредно чишћење у складу са одредбама члана 9. ове Одлуке 

- не одржава чистоћу у дворишту и на земљишту које служи редовној употреби објекта и 

не одлаже смеће у контејнере за сортирано прикупљање смећа ( члан 12.) 

-  не одлаже смеће , одлаже пепео и пали смеће у контејнерима ( члан 13.) 

- врши изношење и истресање отпадног материјала на јавну поршину приликом санације 

објеката или извођења других радова на објектима ( члан 17.) 

- загађује и прља јавне површине било којом врстом отпадака или штетних материјала  

(члан 21.) 

-  на јавним површинама баца и одлаже кабасто смеће (члан 24.) 

-  на јавним и другим површинама  баца и одлаже све врсте отпадних материјала и пали 

ситно смеће, кабасти материјал, аутомобилске гуме и други запаљиви материјал чијим се 

паљењем загађује околина (члан 25.) 

- не врши уништавање амброзије на њивама, травњацима и другим зеленим површинама 

(члан 26) 

- врши ускладиштавање грађевинског, огревног и другог материјала супротно одредбама 

члана 27. ове Одлуке 

- на јавним површинама врши постављање столова и других импровизованих објеката и 

врши продају животних намирница и предмета опште употребе као и да врши било какву 

услужну дјелатност супротно одредбама члана 29 ове Одлуке 

- Не врши одржавање  чистоће на добијеној локацији (члан 32.) 

 -     Врши обављање дјелатности супротно одредбама члана 33 . ове Одлуке 

-  не врши уклањање сњежних падавина са јавних саобраћајница, тротоара и других јавних 

мјеста у складу са чланом 36. ове Одлуке 

- не врши уклањање сњежних падавина са приступних   путева и стаза који повезују јавну 

површину и јавне објекте (члан 37.) 

- не врши  посипање свих површина на којима се обавља пјешачки саобраћај или саобраћај 

возилима, материјалом који спречава клизање и који утиче на убрзавање отапања леда и 

врши посипање градских улица и дионица јавних путева  супротно одредбама члана 39. 
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-      не врши  уклоњање сњежних падавина и леда у складу са одредбама члана 40. ове 

Одлуке  

 

- саобраћајна средства за превоз путника нису у складу са одредбама члана 44. ове Одлуке 

- на полазним аутобуским станицама не постоји санитарни чвор са одвојеним кабинама за 

мушкарце и жене у складу са одредбама члана 45. ове Одлуке 

- не врши загријавање чекаонице за путнике у зимском периоду (члан 46.) 

- не набави посуду за комунални отпад за новосаграђене објекте и новоотворене пословне 

просторе (члан 50.) 

- врши бацање и одлагање свих врста отпадног материјала на јавним површинама, 

приватним посједима или другим мјестима која нису предвиђена за одлагање отпада 

(члан 52.) 

- врши изношење смећа супротно одредбама члана 57. ове Одлуке 

- врши сакупљање и одвоз лако запаљивих, отровних и експлозивно отпадних материја 

супротно одребама члана 59. ове Одлуке 

- Врши скупљање и одвоз кабастог смећа супротно одредбама члана 61. ове Одлуке 

 

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 200 – 1.000 

КМ. 

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

казном од 100 – 500 КМ. 

Новчаном казном у износу од 20 – 100 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 

физичко лице. 

Члан 73. 

 

Новчаном казном од 50-200 КМ казнит ће се физичко лице ако:  

- врши паркирање и храни запрежну стоку  на мјестима која нису предвиђена за паркирање 

запрежних возила и не уклони отпадни материјал и другу нечистоћу (члан 20.) 

 

Члан 74. 

 

Новчаном казном од 500 - 1.500 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:  

-  врши оправљање и сервисирање свих врста возила на јавним површинама (члан 28.) 

За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном од 200 – 1.000 

КМ. 

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

казном од 100 – 500 КМ. 

Новчаном казном у износу од 20 – 100 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 

физичко лице. 

 

Члан 75. 

 

Новчаном казном у износу 20-100 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:  

- врши пљување и бацање опушака на јавним површинама (члан 22.) 

- врши прање аутомобила и других прљавих предмета на јавним површинама (члан 23.) 

 

Члан 76. 

 

Новчаном казном од 500 КМ казниће се правно лице за прекршај ако: 

- врши црпљење и чишћење септичких јама супротно одредбама члана 64. ове Одлуке 

- врши скупљање лешина са подручја града и одлагање отпадака из клаоница ,месница и 

сл. објеката супротно одредбама члана 65. ове Одлуке 

За прекршај из претходног став казаниће се предузетник новчаном казном од 200 КМ. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 100 КМ. 

Новчаном казном у износу од 50 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и физичко 

лице. 

Општинска комунална полиција ће за прекршај из члана 64. и 65. издати прекршајни налог. 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 77. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду број: 02-013-74 

од 27.04.2001 године објављена у ,,Службеном гласнику Општине Козарска Дубица“, бр. 4/01. 

 

Члан 78. 

 

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

Козарска Дубиц“. 

 

 

  

Број: 02-013-115/07                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 27.09.2007. године                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                     Ранко Губић, дипл.правник                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


