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

Српске“, бр. 11/05, 18/95 и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Статута Општине Козарска 

Дубица („Сл. гласник Општине Коз. Дубица“, бр. 5/06 – пречишћени текст, 6/07 и 2/08) и 

члана 2. тачка 2., 3. и 4. Одлуке о комуналним дјелатностима („Сл. гласник Општине Коз. 

Дубица“, бр. 7/07), Скупштина општине Козарска Дубица на 34. сједници одржаној дана 

26.06.2008. године, донијела је  

 

 О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналном реду („Сл. гласник Општине Коз. Дубица“, бр. 9/07)   члан 

34. се мијења и гласи: 

 

„Лијепљење и постављање плаката, постера, натписа, позива, обавјештења и слично 

оглашавање није дозвољено: 

 

- на саобраћајним знаковима, 

- изнад магистралних и регионалних путева, 

- на стубовима високонапоснске и нисконапонске мреже, телефонским стубовима и 

стубовима јавне расвјете, као другим објектима комуналне инфрастурктуре, односно 

дрвећу  ако се налазе  у заштитном појасу магистралних и регионалних путева у ширини 

од три метра са сваке стране пута, рачунајући од ивице коловоза, 

- на фасадама свих зграда, као и на комуналним објектима у улици Светосавска и Трг 

народних хероја, Коз. Дубица, 

- унутар или на зградама у којима су смјештени органи државне власти и установе 

које се финансирају из буџета, 

- на дрвећу у засадима јавних дрвореда, паркова и другим јавним површинама. 

 

На јавним површинама плакати, позиви, обавјештења политичких партија за вријеме 

изборне кампање могу се лијепити, односно постављати само на за то посебно уређеним 

мјестима или на привременим паноима,  чије постављање (привремени паноа) на писемни 

захтјев постављача,  одобрава надлежни општински орган за послове урбанизма 

издавањем посебног одобрења у року од 48 часова, а чији саставни дио чине 

урбанистичко-технички услови.  

 

Политичка партија незадовољна рјешењем о издавању одобрења подноси жалбу 

Општинској изборној комисији у року од 48 сати од пријема рјешења. 

 

Рјешење Општинске изборне комисије је коначно. 

 

Лијепљење плаката и позива, почиње 45 дана прије одржавања избора. 

Изузетно, од става 1. овог члана, плакати, постери, натписи, позиви, обавјештења и 

слично могу се лијепити, односно постављати: 
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- на привременим оградама којима је ограђено игралиште, градилиште и  слични 

објекти, као и унутар излога и на фасадама објеката у приватном власништву, осим у 

случају прописаном одредбом става 1. алинеја четврта овог члана, ако то дозволе 

власници или корисници тих обејката, односно  пословних просторија, а под условом да 

се лијепљењем плаката и других обавјештења не нарушава функција и естетски изглед 

објекта, односно излога, 

- путем мањих паноа на или око стубова јавне расвјете и стабала (тзв. sandwich panoi) 

или на носачима око стубова јавне расвјете. 

 

Обавијести о смрти могу се лијепити на згради у којој је покојник становао или 

радио, на зграде погребних удружења, предузећа или радњи,  као и на другим уобичајеним 

мјестима за постављање смртовница. 

 

Плакати и обавијести о спортским и културно-забавним манифестацијама могу се 

лијепити, односно поставити на објектима у којима се манифестација одржава, као и на 

мјестима за које одобрење изда надлежни општински орган за послове урбанизма. 

 

Плакати и друга обавјештења истакнута ван дозвољеног мјеста, односно супротно 

одредбама ове Одлуке, уклониће се по налогу комуналне полиције на терет правног или 

физичког лица које их је поставило. 

 

Организатор спортске или културно-забавне манифестације, као и политичке странке 

и независни кандидати, односно влансици или корисници стамбених, односно пословних 

објеката дужни су одмах након одржане манифестације, односно завршених избора 

постављени плакат, оглас или рекламу да уклоне.  

Ако организатори спортске или културно-забавне манифестације, политичке странке 

и независни кандидати, односно власници објеката не уклоне плакате и друга обавјештења  

уклањање ће  се извршити по налогу комуналне полиције на терет организатора, односно 

политичке странке о независног кандидата  који су поставили плакат или обавјештење, 

као и власника објекта који је поставио односно одобрио постављање плаката или 

обавјештења на свом објекту.  

Члан 2. 

 

Иза члана 34. додаје се нови члан 34а. који гласи: 

„Плакати и друга обавјештења морају бити исписани читко, јасно и естетски 

компоновани“. 

Текстови плаката и других обавјештења не смију својим садржајем да вријеђају 

мјесна, национална и вјерска осјећања. У противном ће се уклонити по налогу комуналне 

полиције на терет правног или физичког лица које их је поставило уз покретање 

прекршајног, односно кривичног поступка. 

 

Члан 3. 

 

Иза члана 57. додаје се нови члан 57а. који гласи: 

 

„Власници или корисници стамбених и пословних простора ван урбаног подручја 

Козарске Дубице који су  у појасу  магистралног, регионалног и локалног пута у ширини 

од 80 метара са сваке стране.  
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Комунално предузеће које врши одвоз смећа из насељених мјеста из става 1. овог 

члана  дужно је да у сагласности са Савјетима Мјесних заједница гравитирајућих насеља 

утврди вријеме одвоза смећа“. 

 

Комунално предузеће „Комуналац“ А.Д. ће према својим техничким могућностима 

утврдити почетак одвоза смећа са појединих подручја. 

 

Члан 4. 

 

У члану 72. став 1. иза алинеје тринаесте додаје се нова алинеја, која гласи: 

 

„- ако врши постављање или лијепљење плаката или других обавјештења супротно 

одредбама члана 34. и 34а. ове Одлуке“. 

 

У досадашњој алинеји двадесет и трећој иза ријечи „члана 57.“ додају се ријечи и 

„члана 57а“. 

Члан 5. 

 

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

Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-61/08                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 26.06.2008. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                   Ранко Губић, дипл. правник 


