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На основу поглавља IV одјељак 
А. члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/98; 10/00 и 
5/03) и члана 106. Пословника Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на  25. редовној 
сједници, одржаној  29.07.2013. године,  
д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О КОМУНАЛНИМ 
ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Закона) 

 
 Овим се Законом одређују ком-
уналне дјелатности, начела, начин об-
ављања и финансирања те друга пи-
тања од значаја за успјешно обављање 
комуналних дјелатности на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Кантон).  
 

Члан 2. 
(Дефиниција комуналне 

дјелатности) 
 
 Под комуналним дјелатности- 
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ма, у смислу овог Закона, подразумије-
ва се пружање комуналних услуга од 
интереса за физичка и правна лица, те 
финансирање грађења и одржавање 
објеката и уређаја комуналне инфра-
структуре као цјеловитог система на 
подручју општина као и Кантона, када 
је то прописано овим Законом. 
 

Члан 3. 
(Основна подјела  

комуналних дјелатности) 
 
(1) Комуналне дјелатности се дијеле 

на: 
 

a) Комуналне дјелатности индив-
идуалне комуналне потрошње; 

b) Комуналне дјелатности заједн-
ичке комуналне потрошње. 

 
(2) Под појмом комуналних дјелатнос-

ти индивидуалне комуналне пот-
рошње подразумијевају се комуна-
лни производи и услуге који се мо-
гу измјерити, дефинисати и нап-
латити од сваког корисника услуга. 

(3) Под појмом комуналних дјелатнос-
ти заједничке комуналне потрош-
ње подразумијева се комунални 
производ и услуга, које није могуће 
измјерити и наплатити од сваког 
корисника услуга. 

 
II - КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 4. 
(Комуналне дјелатности) 

 
(1) Комуналне дјелатности индивиду-

алне комуналне потрошње у смис-
лу овог Закона су: 

 

a) Снабдијевање питком водом; 
b) Одвођење и пречишћавање от-

падних вода; 
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c) Снабдијевање топлотном енер-
гијом; 

d) Снабдијевање природним гас-
ом; 

e) Обављање јавног превоза путн-
ика; 

f) Прикупљање и одвоз комунал-
ног отпада из стамбених и пос-
ловних зграда и пословних про-
стора на депонију; 

g) Одлагање комуналног отпада; 
h) Одржавање јавних паркинг-пр-

остора и јавних гаража; 
i) Обављање погребних послова; 
j) Одржавање тржница и пијаца 

на мало; 
k) Обављање димњачарских посл-

ова. 
 
(2) Комуналне дјелатности заједничке 

комуналне потрошње у смислу ов-
ог Закона су: 
 

a) Одвођење атмосферских и дру-
гих вода са јавних површина; 

b) Одржавање чистоће на јавним 
површинама и градским улица-
ма; 

c) Одржавање јавних површина; 
d) Одржавање гробаља и њихове 

пратеће инфраструктуре; 
e) Одржавање спомен-обиљежја; 
f) Одржавање јавне расвјете; 
g) Обављање кафилеријских услу-

га; 
h) Обављање услуга декорације; 
i) Одржавање објеката и уређаја 

јавне урбане опреме (клупа, јав-
них сатова, чесми и фонтана, ја-
вних купатила и нужника итд.) 

 
(3) У циљу ближег уређења прописа о 

комуналним дјелатностима, општ-
ине ће донијети одлуке о комунал-
ним дјелатностима из ставова (1) и  
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(2) овог члана и мјерама за њихово 
спровођење.  

 
Члан 5. 

(Значење појмова) 
 
(1) Под снабдијевањем питком водом 

подразумијевају се послови захва-
тања, пречишћавања, контроле кв-
алитета и дистрибуције воде за пи-
ће водоводном мрежом до мрежног 
инструмента корисника, укључују-
ћи и мјерни инструмент, односно 
заједнички мјерни инструмент код 
објеката колективног становања. 

(2) Под одвођењем и пречишћавањем 
отпадних вода подразумијевају се 
послови скупљања, одвођења и пр-
ечишћавања отпадних вода од пр-
икључака корисника на заједничку 
канализациону мрежу, односно од 
првог контролног окна, третман от-
падних вода у уређају за пречиш-
ћавање, црпљење, одвоз и збрињав-
ање фекалија из септичких јама. 

(3) Под снабдијевањем топлотном ене-
ргијом подразумијевају се послови 
производње и дистрибуције топло-
тне енргије (паре, вреле воде, топле 
воде, санитарне топле воде и сл.) 
мрежом до подстанице корисника, 
укључујући и подстаницу, односно 
главни запорни вентил који се на-
лази испред или у објекту или заје-
днички мјерни инструмент код об-
јеката колективног становања. 

(4) Под снабдијевањем природним га-
сом подразумијевају се послови ди-
стрибуције природног гаса гасном 
мрежом од главних мјерно-регула-
ционих станица до уређаја за мје-
рења протока гаса, укључујући гла-
вне мјерно-регулационе станице и 
уређаје за мјерење код корисника  
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гаса, односно заједнички мјерни 
инструмент код објеката колектив-
ног становања. 

(5) Под обављањем јавног превоза пу-
тника подразумијева се превоз пут-
ника у јавним превозним средстви-
ма по линијама на подручју канто-
на. 

(6) Под прикупљањем и одвожењем 
комуналног отпада из стамбених и 
пословних зграда и пословних про-
стора на депонију подразумијева се 
прикупљање комуналног отпада 
на за то одређеним мјестима и њег-
ово одвожење на депонију. 

(7) Под одлагањем комуналног отпада 
подразумијева се обрађивање и тр-
ајно одлагање  комуналног отпада 
на санитарну депонију, те отвара-
ње, санирање и затварање депоније 
по посебним прописима. 

(8) Под одржавањем јавних паркинг 
простора и јавних гаража подразу-
мијевају се послови одржавања пр-
остора и објеката у којима се пру-
жају услуге паркирања и гаражи-
рања моторних возила. 

(9) Под обављањем погребних послова 
подразумијева се преузимање, опр-
емање и превоз умрлог лица до об-
јекта мртвачнице, односно гробља. 

(10) Под тржницама и пијацама на 
мало подразумијевају се одређени 
затворени и отворени простори на 
којима се пружају услуге обављања 
промета живежним намирницама 
и другим производима те уређива-
ње и одржавање ових простора. 

(11) Под димњачарском дјелатнош-
ћу подразумијева се чишћење и ко-
нтрола исправности и функциони-
сања димоводних објеката и уређа-
ја за ложење и чишћење димовода. 

(12) Под одвођењем атмосферских  
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и других вода са јавних површина 
подразумијева се одвођење атмос-
ферских вода са јавно прометних 
површина уређеном каналском мр-
ежом. 

(13) Под одржавањем чистоће на ја-
вним површинама и градским ули-
цама подразумијева се чишћење и 
прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и зелених јавних пов-
ршина, прикупљање, одвожење и 
одлагање комуналних отпадака са 
тих површина, те уклањање сније-
га и леда. 

(14) Под одржавањем јавних повр-
шина подразумијевају се послови  
уређивања и редовног одржавања 
зелених и рекреативних површина 
(јавне зелене површине, зелене по-
вршине стамбених, односно урбан-
их градских цјелина, пјешачке ста-
зе, зелене површине посебне намје-
не, површине за рекреацију на отв-
ореном простору, дјечијих играли-
шта, заштитна подручја и заштит-
ни зелени појасеви инфраструкту-
рних система, ако није уређено по-
себним прописом, површине уз ур-
еђену и неуређену обалу ријека и 
језера, ако није уређено посебним 
прописом, јавних саобраћајних по-
вршина (улице, коловози, плочни-
ци и риголи, путеви, прилази, про-
лази, тргови, подвожњаци и надво-
жњаци, мостови и степеништа ван 
зграде, аутобуска стајалишта, ако 
није уређено посебним прописом, 
и других површина које посебним 
прописима буду утврђене као јавне 
површине.  

(15) Под одржавањем гробаља и 
њихове пратеће инфраструктуре 
подразумијева се управљање, одр-
жавање и уређивање простора и  
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објеката (мртвачница у склопу гро-
бља, капела и сл.) за обављање ис-
праћаја и сахране умрлих лица. 

(16) Под одржавањем јавне расвјете 
подразумијева се одржавање обје-
ката и уређаја јавне расвјете којом 
се освјетљавају прометне и друге 
јавне површине. 

(17) Под обављањем кафилеријских 
услуга подразумијевају се послови 
сталног и сигурног уклањања жив-
отиња, паса луталица, лешина жи-
вотиња, одређених нејестивих нус-
производа клања, конфиската и ва-
лионичког отпада са јавних повр-
шина и послови еутаназије живот-
иња. 

(18) Под обављањем послова декор-
ације подразумијева се украшава-
ње јавних површина и простора 
поводом државних и вјерских праз-
ника, одржавање културних, забав-
них, спортских, сајамских и других 
манифестација пригодним украсн-
им реквизитима. 

(19) Под одржавањем објеката и ур-
еђаја јавне урбане опреме подразу-
мијевају се послови одржавања кл-
упа, јавних чесми и фонтана, јав-
них купатила и јавних нужника, 
одржавање јавних сатова и обезбје-
ђивање функционисања јавних са-
това на јавним површинама и обје-
ктима. 

 
III - НАЧЕЛА ОБАВЉАЊА  
        КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 6. 
(Јавни интерес и јавне службе) 

 
(1) Комуналне дјелатности су од јавн-

ог интереса и обављају се као јавне 
службе. 
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(2) Под појмом јавног интереса у ком-

уналним дјелатностима подразум-
ијева се задовољавање оних потре-
ба урбаног друштва које су незамје-
нљив услов живота и рада грађана, 
државних органа, привредних и 
других субјеката на подручју Кан-
тона. 

(3) Под појмом јавне службе у комуна-
лним дјелатностима подразумије-
вају се комуналне дјелатности из 
члана 5. овог Закона, које, као опш-
те корисне дјелатности, представ-
љају системску цјелину организов-
ања и вршења путем државних сл-
ужби, јединица локалне заједнице, 
те за то посебно организованих са-
мосталних организација које су при-
хваћене, подржаване и контролиса-
не од стране државне заједнице. 

 
Члан 7. 

(Начела обављања 
 комуналних дјелатности) 

 
(1) Општине, правна и физичка лица 

која обављају комуналне дјелатнос-
ти обавезни су на основу овог Зако-
на и посебних прописа придржава-
ти се сљедећих начела: 

 

a) трајност и континуираност у 
обављању комуналних дјелатн-
ости; 

b) квалитет у обављању комунал-
них дјелатности који подразу-
мијева нарочито: техничку, зд-
равствену и хигијенску испра-
вност у складу са прописаним 
стандардима и нормативима и 
тачност у погледу рокова извр-
шења комуналне услуге; 

c) одржавање комуналних објека-
та и уређаја у стању сталне фу-
нкционалне способности; 
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d) принцип добијања квалитетне 
комуналне услуге; 

e) обезбјеђење мјера за очување и 
заштиту околине; 

f) јавност и транспарентност рада.  
 
IV - ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ  
          КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ   
 

Члан 8. 
(Обезбјеђивање  

комуналне дјелатности) 
 
(1) Општине обезбјеђују обављање ко-

муналних дјелатности одређених 
овим Законом. 

(2) Општине су дужне посебним про-
писима регулисати услове и начин 
организовања послова у вршењу 
појединих комуналних дјелатнос-
ти, а нарочито: 

 

a) техничко, санитарно-хигијенс-
ке и здравствене и друге посеб-
не услове за обављање дјелатно-
сти којима се обезбјеђује одре-
ђени обим, врста и квалитет ко-
муналних услуга, ако њихов кв-
алитет није прописан на други 
начин; 

b) начин обезбјеђивања контину-
итета у вршењу комуналних дј-
елатности; 

c) права и обавезе давалаца и ко-
рисника комуналних услуга; 

d) начин наплате цијене за кому-
налне услуге, као и права кори-
сника у случају невршења, одн-
осно неквалитетног вршења ко-
муналне услуге; 

e) начин поступања и овлаштења 
општинских органа у случају 
прекида у пружању комуналн-
их услуга, као и мјере које је ду-
жан предузети давалац услуге у  
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таквим ситуацијама. 

 
Члан 9. 

 
(1) Кантон може утврдити да се оба-

вљање појединих комуналних дјел-
атности из овог Закона обезбјеђује 
на нивоу Кантона, ако су такве пр-
ироде да се њихово обављање на 
нивоу Кантона може економичније 
и ефикасније обављати. 

(2) Двије или више општина могу заје-
днички обезбиједити обављање ко-
муналних дјелатности на један од 
начина прописаних у члану 10. ов-
ог Закона. 

(3) Када двије или више општина заје-
днички организују обављање кому-
налних дјелатности, општине своје 
односе у заједничком обезбјеђењу 
обављања послова регулишу угово-
ром. 

 
Члан 10. 

(Даваоци комуналних услуга) 
 
(1) Општине, у складу са овим Закон-

ом, обезбјеђују обављање комунал-
них дјелатности путем: 

 

a) јавног предузећа комуналних 
дјелатности; 

b) правног или физичког лица на 
основу уговора о повјеравању 
комуналних дјелатности; 

c) правног лица на основу уговора 
о концесији. 

  
(2) Општина својим актом утврђује ко-

је ће се комуналне дјелатности оба-
вљати на један од начина из става 
(1) овог члана. 

(3) Општинско вијеће може одлучити, 
на приједлог општинског начелни-
ка, а на иницијативу мјесне заједн- 
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ице, да се о организовању обавља-
ња појединих комуналних дјелатн-
ости или послова из оквира тих дје-
латности у сеоским и издвојеним 
насељеним мјестима, када те дјела-
тности служе искључиво потреба-
ма становништва и других субјека-
та у тим насељима, стара мјесна за-
једница. 

 
Члан 11. 

(Повјеравање обављања 
 комуналних дјелатности) 

 
(1) Комуналне дјелатности за чије је 

обављање услов обезбјеђење једин-
ственог техничко-технолошког сис-
тема (снабдијевање водом, одвође-
ње и пречишћавање отпадних во-
да) могу се повјерити само једном 
јавном предузећу. 

(2) Комуналне дјелатности за чије оба-
вљање није потребно обезбиједити 
услов из става (1) овог члана могу 
обављати један или више субјеката, 
односно даваоца комуналних услу-
га. 

 
Члан 12. 

 
(1) Јавно предузеће комуналних дјела-

тности оснива се одлуком општи-
нског вијећа. 
Одлуком из става (1) овог члана бл-
иже се одређује дјелатност коју об-
авља јавно предузеће, услови под 
којима се врши производња и про-
мет производа, односно обављање 
услуга, права и обавезе оснивача у 
управљању јавним предузећем, на-
чин формирања цијена производа 
и услуга, као и услови под којима 
јавно предузеће може повјерити об- 
ављање комуналних дјелатности  
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другом предузећу. 

 
Члан 13. 

 
(1) Општина може обављање поједин-

их комуналних дјелатности које се 
финансирају из њеног буџета пов-
јерити правном или физичком ли-
цу на основу писаног уговора. 

(2) Општинско вијеће одређује кому-
налне дјелатности из става (1) овог 
члана, те утврђује услове и мјерила 
за провођење прикупљања понуда 
за повјеравање одређених комуна-
лних послова на основу уговора. 

(3) Поступак за додјелу комуналних 
дјелатности правном или физичк-
ом лицу врши се у складу са Закон-
ом о јавним набавкама. 

(4) Након прикупљања понуда, опш-
тинско вијеће доноси одлуку о из-
бору лица коме ће се повјерити об-
ављање комуналних послова на ос-
нову уговора. 

(5) На основу одлуке из претходног ст-
ава, општински начелник склапа 
уговор о повјеравању одређених 
комуналних послова који обавезно 
садржи: 

 

a) дјелатност за коју се склапа уго-
вор; 

b) вријеме на које се склапа угов-
ор; 

c) врсту и обим послова; 
d) начин одређивања цијене за об-

ављање послова, те начин и рок 
плаћања; 

e) гаранцију даваоца услуга за ис-
пуњење уговора, 

f) услове отказа уговора. 
  
(6) Уговор из става (5) овог члана може  

се закључити најдуже на вријеме  
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од четири године. 
 

Члан 14. 
 
 Давање концесија за обављање 
комуналних дјелатности врши се у ск-
ладу са Законом о концесијама. 
 
V - УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ  
      ИСПУЊАВАТИ ДАВАОЦИ  
      КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
       ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
      ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 15. 
 
 Даваоци комуналних услуга из 
члана 10. овог Закона морају испуња-
вати сљедеће услове: 
 

a) да су регистровани за обављање 
комуналних дјелатности; 

b) да посједују одговарајућу опре-
му и средства рада за обављање 
комуналних дјелатности у скла-
ду са прописом који ће усвојити 
општинско вијеће;  

c) да располажу одговарајућим ст-
ручним кадровима који могу 
обезбиједити стално и квалите-
тно обављање комуналних дје-
латности у складу са прописом 
који ће донијети општинско ви-
јеће; 

d) да обезбиједе вршење комунал-
них дјелатности у складу са од-
редбама овог Закона и других 
прописа; 

e) да цијене комуналних услуга 
образују према важећим пропи-
сима;  

f) да утврде нормативе рада и ут-
рошка материјалних средстава 
и омогуће контролу истих од 
стране надлежних органа;  
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g) да успоставе тарифни систем 
који ће бити основа за наплату 
услуга;  

h) да континуирано раде на поди-
зању нивоа комуналних услуга 
и унапређењу комуналних дје-
латности. 

 
VI - ОДНОСИ У КОМУНАЛНИМ  
        ДЈЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 16. 
(Ниво комуналних услуга) 

 
(1) Даваоци комуналних услуга дужни 

су пружати услуге које одговарају 
квалитетом и стандардом висини 
цијене коју корисници услуга пла-
ћају за њихово вршење. 

(2) Општинско вијеће обавезно је утвр-
дити стандарде и усклађивати ква-
литет и ниво комуналних услуга у 
складу са висином цијене. 

 
Члан 17. 

(Јавно обавјештавање 
 о сметњама) 

 
(1) Давалац комуналне услуге дужан 

је у средствима јавног информиса-
ња, или на други погодан начин, 
обавијестити кориснике комуналн-
их услуга о планираним или оче-
киваним сметњама и прекидима 
који ће настати или могу настати у 
пружању комуналних услуга најка-
сније један дан прије очекиваног 
прекида у пружању тих услуга. 

(2) Давалац комуналне услуге дужан 
је информисати кориснике о нач-
ину и врсти обезбјеђења алтерна-
тивне услуге, те о максималном вр-
еменском периоду ускраћивања 
исте. 
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Члан 18. 
(Поступање у случају  

непланираних поремећаја) 
 
(1) У случају наступања непланиран-

их или неочекиваних поремећаја 
или прекида у пружању комуналн-
их услуга, односно обављању кому-
налних дјелатности, давалац кому-
налне услуге дужан је одмах о томе 
на адекватан начин обавијестити 
надлежни орган, и истовремено 
подузети мјере за отклањање узро-
ка поремећаја и за обезбјеђење пру-
жања услуга. 

(2) Надлежни орган путем своје над-
лежне службе, по пријему обавјеш-
тења из става (1) овог члана, одно-
сно по утврђивању поремећаја или 
прекида у пружању комуналних 
услуга, дужан је одмах да: 

 

a) одреди ред првенства и начин 
пружања услуга оним корисни-
цима код којих би усљед преки-
да настала опасност по живот и 
рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала 
значајна, односно ненадокнад-
ива штета; 

b) нареди мјере за хитну заштиту 
комуналних објеката и друге 
имовине која је угрожена; 

c) предузме мјере за хитно откла-
њање насталих посљедица и 
друге потребне мјере за обавља-
ње комуналних дјелатности; 

d) утврди разлоге и евентуалну од-
говорност за поремећај, однос-
но прекид вршења дјелатности 
и учињену штету. 

(3) Уколико је прекид у пружању ко-
муналних услуга настао као посље-
дица неодговорног и несавјесног 
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рада комуналних предузећа, иста 
су дужна намирити евентуално из-
азвану штету код корисника кому-
налних услуга. 

 
Члан 19. 

(Обавеза плаћања 
 комуналне услуге) 

 
(1) Корисник комуналне услуге дужан 

је платити утврђену цијену за пру-
жену комуналну услугу у уговоре-
ном/прописаном року, као и извр-
шити пријаву и одјаву свих промје-
на (промјена адресе, броја чланова 
домаћинства, површина објекта и 
сл.), у року од 8 дана од настале пр-
омјене. 

(2) Док се не изврши промјена из става 
(1) овог члана, корисник комунал-
не услуге који се води у евиденцији 
даваоца комуналне услуге као ко-
рисник, дужан је да плати утврђе-
ну цијену за кориштену комунал-
ну услугу. 

 
Члан 20. 

(Ускраћивање  
комуналне услуге) 

 
(1) Давалац комуналне услуге не може 

ускратити комуналну услугу осим 
у случају ако физичко  или правно 
лице као корисник: 

 

a) изврши прикључење на кому-
налну мрежу без претходно пр-
ибављеног одобрења надлежн-
ог органа или даваоца комуна-
лне услуге; 

b) отпочне са кориштењем кому-
налне услуге без претходне пр-
ијаве и давања потребних пода-
така за евидентирање обвезни-
ка плаћања код даваоца услуга; 
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c) користи услугу противно про-
писима или уговору; 

d) не плати искориштену комуна-
лну услугу у уговореном року; 

e) неосновано омета друге корис-
нике услуга; 

f) ненамјенски користи комунал-
ну услугу у вријеме отежаног 
снабдијевања, односно снабди-
јевања уз ограничене потрош-
ње (редукцију), о чему је корис-
ник благовремено обавијештен 
на одговарајући начин; 

g) без одобрења даваоца комуна-
лне услуге изврши преправку 
или доградњу на инсталација-
ма комуналне инфраструктуре; 

h) онемогући улазак ради прегле-
да заједничких и унутрашњих 
инсталација овлаштеном пред-
ставнику даваоца комуналних 
услуга, односно надлежном ин-
спектору, у зградама гдје је за-
једничко мјерило или гдје мје-
рило не постоји; 

i) потрошач који је био искључен 
са комуналне мреже сам се по-
ново прикључи на комуналну 
мрежу. 
 

(2) Давалац комуналне услуге може 
ускратити пружање комуналне ус-
луге у случајевима из става (1) овог 
члана, под условом да то техничке 
могућности дозвољавају и да се не-
пружањем услуга не угрожавају 
други корисници комуналних ус-
луга. 

(3) По престанку разлога за ускраћење 
комуналне услуге, давалац комуна-
лне услуге је дужан да, на захтјев 
корисника комуналне услуге, нај-
касније у року од три дана од дана 
подношења захтјева и плаћених ст- 
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варних трошкова за поновно укљу-
чење, настави пружање комуналне 
услуге кориснику. 

(4) Корисник не може отказати кори-
штење комуналне услуге ако то те-
хничке могућности не дозвољавају, 
односно ако би се тиме угрозио кв-
алитет кориштења и стандард дру-
гих корисника, те ако би се тиме 
негативно утицало на околину. 

 
Члан 21. 

(Уговор о пружању  
комуналне услуге) 

 
(1) Давалац и корисник комуналне ус-

луге дужни су усагласити прије по-
четка кориштења услуге све елеме-
нте пружања одређене комуналне 
услуге (права и обавезе даваоца и 
корисника комуналне услуге, те 
друга битна питања) и о томе зак-
ључити уговор. 

(2) О споровима између даваоца и ко-
рисника комуналне услуге одлучу-
је надлежни суд. 

 
VII - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
         КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 22. 
(Извори обезбјеђења  

средстава) 
 

(1) Средства за обављање комуналних 
дјелатности обезбјеђују се из: 

 

a) цијене за комуналне услуге из 
сегмента индивидуалне комун-
алне потрошње; 

b) цијене за комуналне услуге из 
сегмента заједничке комуналне 
потрошње; 

c) буџета општине; 
d) буџета Кантона; 
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e) других извора по посебним пр-
описима. 

         
Члан 23. 

(Финансирање  
комуналне дјелатности) 

 
(1) Из цијена комуналне услуге из сег-

мента индивидуалне комуналне по-
трошње обезбјеђују се средства за 
обављање сљедећих комуналних дј-
елатности: 

 

a) снабдијевање питком водом; 
b) одвођење и пречишћавање от-

падних вода; 
c) снабдијевање топлотном енерг-

ијом; 
d) снабдијевање природним гас-

ом; 
e) обављање јавног превоза путни-

ка; 
f) прикупљање и одвоз комуналн-

ог отпада из стамбених и посло-
вних зграда и пословних објека-
та на депонију; 

g) одлагање комуналног отпада; 
h) одржавање јавних паркинг про-

стора и јавних гаража; 
i) обављање погребних послова; 
j) тржнице и пијаце на мало; 
k) обављање димњачарских посл-

ова. 
 
(2) Из цијена комуналне услуге из сег-

мента заједничке комуналне потр-
ошње обезбјеђују се средства за об-
ављање сљедећих комуналних дје-
латности: 

 

a) Одвођење атмосферских и дру-
гих вода са јавних површина; 

b) Одржавање чистоће на јавним 
површинама и градским улица-
ма; 
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c) Одржавање јавних површина; 
d) Одржавање гробаља и њихове 

пратеће инфраструктуре; 
e) Одржавање спомен-обиљежја; 
f) Одржавање јавне расвјете; 
g) Обављање кафилеријских услу-

га; 
h) Обављање услуга декорације; 
i) Одржавање објеката и уређаја 

јавне урбане опреме (клупа, јав-
них сатова, чесми и фонтана, ја-
вних купатила и нужника итд.) 

 
Члан 24. 

(Утврђивање висине цијене 
комуналне услуге) 

 
(1) Висину цијене и начин плаћања 

комуналне услуге одређује давалац 
комуналне услуге, на темељу дета-
љне калкулације, уз претходну саг-
ласност општинског вијећа, а на ос-
нову сљедећих елемената: 

 

a) врста, обим и квалитет комуна-
лних услуга утврђених станда-
рдима и нормативима у складу 
са прописом општине; 

b) вриједност средстава ангажова-
них у пружању услуга; 

c) обим и квалитет уложеног рада 
у обављању комуналних услуга; 

d) висина материјалних трошкова 
у обављању комуналних услу-
га, стандарди и нормативи утр-
ошка енергије, материјални и 
други трошкови или планске 
калкулације; 

e) износ за финансирање градње 
комуналних објеката, према пр-
ограму градње комуналних обј-
еката; 

f) други елементи у зависности од 
услова на тржишту. 
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(2) Захтјев за сагласност општинског 

вијећа на цијену комуналне услуге 
обавезно садржи: 

 

a) врсту комуналне услуге, начин 
обрачуна и плаћања услуге; 

b) структуру постојеће цијене ко-
муналне услуге; 

c) предложену нову цијену услуге 
и њену структуру; 

d) постотак промјене цијене у од-
носу на постојећу цијену; 

e) разлоге за промјену цијене са 
детаљним образложењем и кал-
кулацијом; 

f) датум примјене нове цијене. 
 

(3) Уколико се цијена услуге од стране 
општинског вијећа утврди у нижем 
износу од стварне цијене коштања, 
разлику средстава даваоцу комуна-
лних услуга обавезна је надокнади-
ти општина. 

(4) Цијена комуналне услуге за пруже-
ну комуналну услугу плаћа се да-
ваоцу комуналне услуге. 

 
Члан 25. 

(Обвезник плаћања  
цијене комуналне услуге) 

 

(1) Обвезник плаћања цијене комуна-
лне услуге за пружену комуналну 
услугу је власник некретнине или 
корисник када је то власник угово-
ром пренио на корисника. 

(2) Куповина објеката, односно пренос 
власништва објекта не може се ост-
варити без претходно измирених 
обавеза комуналних услуга од стр-
ане продавца, односно корисника 
објекта. 

 
Члан 26. 

(Комунална накнада) 
 

 За покривање цијена из сегме- 
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нта заједничке комуналне потрошње, 
као извор средстава утврђује се обавеза 
плаћања комуналне накнаде. 
 

Члан 27. 
(Обвезник плаћања комуналне 

накнаде) 
 
(1) Комуналну накнаду плаћају, у на-

сељима са уређеним грађевинским 
земљиштем, власник стамбеног, пр-
оизводног и пословног простора, 
или корисник када је то власник 
уговором пренио на корисника. 

(2) Насељима са уређеним грађевинс-
ким земљиштем, према ставу (1) ов-
ог члана, сматрају се насеља опре-
мљена најмање приступном цест-
ом, објектима за снабдијевање еле-
ктричном енергијом и снабдијева-
ње водом и одвођење отпадних во-
да према мјесним приликама. 

(3) Изузетно, општинско вијеће може 
посебним актом ослободити од об-
авезе плаћања комуналне накнаде 
субјекте из става (1) овог члана за 
подручја у којима није организо-
вано пружање комуналних услуга. 

(4) Обавеза плаћања комуналне накн-
аде настаје првог дана сљедећег мј-
есеца у којем је издато одобрење за 
употребу објекта или од дана поче-
тка кориштења објекта или просто-
ра. 

(5) За објекте који су изграђени и који 
су кориштени у периоду прије сту-
пања на снагу овог Закона, обавеза 
плаћања комуналне накнаде наста-
је првог дана наредног мјесеца у 
којем је ступио на снагу овај Закон. 

(6) Куповина објеката, односно пренос 
власништва над објектом, не може 
се остварити без претходно изми-
рених обавеза комуналне накнаде  
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од стране продавца, односно кори-
сника објекта. 

 
Члан 28. 

 
 Комунална накнада је јавни пр-
иход општине. 
 

Члан 29. 
(Начин утврђивања  
комуналне накнаде) 

 
 Комунална накнада утврђује се 
у зависности од степена опремљености 
насеља објектима и уређајима комуна-
лне инфраструктуре, развијености јав-
ног превоза путника, намјене објеката, 
односно простора и припадности гра-
ђевине, односно корисне површине, те 
грађевине у одређеној зони грађевин-
ског земљишта. 
 

Члан 30. 
 
(1) Комунална накнада одређује се за 

стамбени, производни и пословни 
простор према јединици мјере из-
грађене корисне површине (м²), а 
за отворени простор – складишта, 

стоваришта, пијаце, као и за други 
отворени простор који непосредно 
служи за обављање дјелатности, 
према јединици мјере (м²)  грађеви-
нског земљишта. 

(2) Корисна површина стамбеног, пр-
оизводног и пословног простора 
израчунава се у складу са посебн-
им прописима, а утврђује га општ-
ински орган надлежан за комуна-
лне послове у поступку доношења 
рјешења о утврђивању комуналне 
накнаде. 

 
Члан 31. 

 
 Комунална накнада се утврђује 
по јединици мјере, на основу намјене 
и у зависности од зоне грађевинског 
земљишта у којој се објекат налази, 
што се утврђује посебним одлукама 
општина.  
 

Члан 32. 
 
(1) На основу намјене објекта дефини-

сан је коефицијент намјене (Кн) у 
износу: 

 
 
НАМЈЕНА СТАМБЕНИ ПРОИЗВОДНИ ПОСЛОВНИ 
Коефицијент намјене 1 1 2 

 
 
(2) Коефицијент намјене за гаражни 

простор и викенд-објекте једнак је 
коефицијенту намјене за стамбени 
простор. 

(3) За стамбени и гаражни простор, 
као и викенд-објекте који се кори-
сте за друге намјене, коефицијент 
намјене одређује се према мјерили- 

ма за ту врсту простора за онај дио 
корисне површине који се за ту св-
рху користи. 

(4) На основу зоне грађевинског зем-
љишта у којој се објекат налази де-
финисан је коефицијент зоне (Кз) у 
износу: 
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ЗОНА I II III IV V VI 
Коефицијент зоне 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,05 

 
(5) За одређивање висине комуналне 

накнаде у насељима која се налазе 
ван подручја зона наведених у ст-
аву (4) овог члана, а у којима је обе-
збијеђен неки вид комуналне услу-
ге из сегмента заједничке комуна-
лне потрошње, примјењиваће се 
коефицијент VI зоне. 

 
Члан 33. 

(Висина комуналне накнаде) 
 
 Мјесечни износ комуналне нак-
наде за све обвезнике из члана 27. овог 
Закона израчунава се по формули: 

Комунална накнада = Кn x Кzx 
P x B, у којој је: 
 

Кn - коефицијент намјене, 
Кz - коефицијент зоне, 
P –   корисна површина објекта, одно- 
        сно земљишта изражена у м² и 
B -   вриједност бода комуналне нак- 
        наде изражена у КМ. 
 

Члан 34. 
(Утврђивање вриједности  
бода комуналне накнаде) 

 
(1) Вриједност бода комуналне накна-

де утврђује општинско вијеће на 
основу програма финансирања ко-
муналних дјелатности, водећи рач-
уна да се висином вриједности бо-
да не угрозе економске и социјалне 
политике Кантона. 

(2) Вриједност бода комуналне накна-
де утврђује се посебном одлуком 
најкасније до 31. децембра текуће 
године за наредну годину. Ако се 
вриједност бода комуналне накна-

де не утврди до наведеног рока, ви-
сина комуналне накнаде остаје не-
промијењена. 

(3) Програм из става (1) овог члана са-
држи: 

 

a) грађење објеката и уређаја ком-
уналне инфраструктуре; 

b) набавку опреме за обављање 
комуналне дјелатности; 

c) обим и квалитет одржавања по-
јединих комуналних објеката и 
уређаја; 

d) обављање комуналних услуга 
из члана 23. овог Закона; 

e) висину потребних средстава за 
реализацију програма и распо-
ред средстава за сваку дјелатно-
ст посебно и по намјенама и 

f) мјере за спровођење програма. 
 

Члан 35. 
(Рјешење о утврђивању  
комуналне накнаде) 

 
(1) Обавеза и начин плаћања комуна-

лне накнаде за сваког појединог об-
везника утврђују се рјешењем које 
доноси општински орган надлеж-
ан за комуналне послове. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана до-
носи се за сваку календарску годи-
ну и то најкасније до 31. јануара за 
текућу годину. 

(3) Уколико општинско вијеће изврши 
промјену вриједности бода комун-
алне накнаде, општински орган из 
става (1) овог члана доноси ново рј-
ешење за сваког обвезника. 

(4) О жалби против рјешења из става 
(1) овог члана у другом степену рј- 
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ешава Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту око-
лине (у даљем тексту: Министарс-
тво). 

 
Члан 36. 

 
(1) Власници, односно корисници из 

члана 27. став (1) овог Закона, који 
се финансирају из буџета Кантона 
и општина у саставу Кантона, као 
и установе чији је оснивач Кантон 
или општине у саставу Кантона, те 
вјерски објекти вјерских заједница 
који служе обављању вјерских обр-
еда, ослобођени су плаћања кому-
налне накнаде. 

(2) Такођер, од обавеза плаћања кому-
налне накнаде изузимају се лица 
која примају социјалну помоћ, као 
и лица чија укупна примања по до-
маћинству не прелазе износ најни-
же пензије у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

(3) Рјешење о привременом ослобађа-
њу од обавезе плаћања комуналне 
накнаде доноси општински орган 
надлежан за комуналне послове на 
основу потребне документације, а 
обим и садржај потребне докумен-
тације утврђује општинско вијеће 
својом одлуком. 

(4) Рјешење из става (3) овог члана до-
носи се најдуже за период од једне 
календарске године. 

(5) За сваку календарску годину подн-
оси се нови захтјев са потребном 
документацијом за ослобађање об-
авеза плаћања комуналне накнаде. 

 
Члан 37. 
(Буџет) 

 
 Средства за финансирање обав- 
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љања комуналних дјелатности из чла-
на 23. овог Закона обезбјеђују се у буџ-
ету општине само изузетно, када је ци-
јена комуналне услуге утврђена у ни-
жем износу од стварне цијене кошта-
ња, када због недостатка средстава по-
стоји опасност од прекида редовног 
обављања комуналних дјелатности, а 
који може довести до дужег застоја или 
до битног одступања од програма вр-
шења комуналних дјелатности, што 
може довести до штетних посљедица. 
 
VIII - ФИНАНСИРАЊЕ ГРАЂЕЊА  
           И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ 
 

Члан 38. 
(Финансирање комуналне 

инфраструктуре) 
 
(1) Грађење објеката и уређаја комуна-

лне инфраструктуре и набавка оп-
реме за обављање комуналне дјела-
тности финансира се из: 

 

a) цијене комуналне услуге; 
b) комуналне накнаде; 
c) буџета општине; 
d) донација; 
e) других извора утврђених посе-

бним прописима. 
 
(2) Кантон може учествовати својим 

средствима у изградњи комуналн-
их објеката од значаја за Кантон 
или интереса за више општина или 
општину, у складу са плановима 
развоја. 

 
Члан 39. 

(Прикључење на комуналну 
инфраструктуру) 

 
(1) Власник грађевине дужан је прик-

ључити своју грађевину на комуна- 
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лну инфраструктуру под условима 
утврђеним прописима који регули-
шу област просторног уређења и 
грађења, као и другим прописима, 
односно према одлукама општине, 
које поближе дефинишу ту комун-
алну дјелатност, под условом да 
постоји капацитет одређеног кому-
налног производа и услуге за прик-
ључење нових корисника који неће 
угрозити постојеће кориснике. 

(2) Власник или корисник грађевине 
обавезан је даваоцу комуналне ус-
луге поднијети писани захтјев за 
прикључење на градску водоводну 
и канализациону мрежу, са прило-
зима о доказу власништва или пра-
ва кориштења, као што су изводи 
из земљишних књига, рјешења о 
одобравању грађења, купопродај-
ни уговори или уговори о закупу и 
слично. 

 
Члан 40. 

(Трошкови прикључења) 
 
(1) Власник грађевине плаћа трошко-

ве прикључења на комуналну ин-
фраструктуру даваоцу комуналне 
услуге који изводи прикључење гр-
ађевине. 

(2) У трошкове из става (1) овог члана 
укључена је вриједност мјерног ин-
струмента потрошње, односно вр-
иједност централног мјерног инст-
румента за објекте колективног ст-
ановања, који се уноси у стална ср-
едства даваоца комуналне услуге. 

 
Члан 41. 

(Мјерни инструменти) 
 
(1) Приликом изградње нових објека-

та колективног становања, дужност  
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инвеститора је да за сваку стамбену 
или пословну јединицу обезбиједи 
одвојени прикључак на комуналну 
мрежу. У противном, давалац ком-
уналне услуге није дужан изврши-
ти прикључак новог објекта колек-
тивног становања. Приликом изгр-
адње, прикључак и мјерни инстру-
мент улазе у цијену стамбене или 
пословне јединице. 

(2) Појединачни мјерни инструмент за 
стамбену јединицу у оквиру стам-
беног објекта колективног станова-
ња спада у опрему стамбене једин-
ице, а његову прву набавку, уград-
њу, трошкове експлоатације и фу-
нкционисања сноси власник стам-
бене јединице и уноси се у стална 
средства даваоца комуналне услу-
ге. 

(3) Власник стамбене јединице из ста-
ва (1) овог члана, приликом набав-
ке, уградње, експлоатације и функ-
ционисања мјерног инструмента 
дужан је да се придржава техничк-
их норматива и стандарда и упу-
тстава даваоца комуналне услуге. 

(4) Власник стамбене јединице у окви-
ру стамбеног објекта, одржавање 
мјерног инструмента потрошње из 
става (1) овог члана повјерава дава-
оцу комуналне услуге. 

 
IX - КОМУНАЛНИ РЕД 
 

Члан 42. 
(Дефиниција) 

 
(1) Комунални ред подразумијева ск-

уп свих понашања и активности у 
циљу правилног уређења, одржа-
вања, кориштења, заштите и очува-
ња јавних површина. 
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Члан 43. 
(Одлука о комуналном реду) 

                                           
(1) Општина је обавезна донијети од-

луку о комуналном реду. 
(2) Одлуком о комуналном реду про-

писују се нарочито одредбе о: 
 

a) уређењу насеља; 
b) одрзавању чистоће и чувању ја-

вних површина; 
c) кориштењу јавних површина; 
d) скупљању, одвозу и поступању 

са скупљеним комуналним отп-
адом; 

e) уклањању снијега и леда; 
f) уклањању протуправно постав-

љених предмета; 
g) постављању и одржавању урба-

не опреме на јавним површина-
ма; 

h) мјере за спровођење комуналн-
ог реда; 

i) рад комуналних редара; 
j) казнене одредбе. 

  
(3) Одлука о комуналном реду може 

садржавати и друге одредбе о уре-
ђењу насеља, зависно од специфи-
чности изградње и уређења поје-
дине општине. 

 
X - НАДЗОР 
 

Члан 44. 
(Надзор) 

 
 Надзор над провођењем одре-
даба овог Закона врши Министарство. 
 

Члан 45. 
(Инспекцијски надзор) 

 
(1) Инспекцијски надзор над провође-

њем одредаба овог Закона и посеб- 
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них прописа из члана 4. став (2) ов-
ог Закона врши општинска комун-
ална инспекција. 

(2) Комуналном инспектору у вршењу 
инспекцијског надзора над провођ-
ењем овог Закона и посебних про-
писа из члана 4. став (3) овог закона 
помаже комунални редар. 

(3) Изузетно, за послове инспекцијског 
надзора из става (1) овог члана, оп-
штине које немају општинску ком-
уналну инспекцију могу по потре-
би ангажовати комуналног инспе-
ктора из друге општине. 

 
Члан 46. 

(Услови за постављење  
комуналног инспектора  

и редара) 
 
(1) За комуналног инспектора може 

бити постављено лице које, поред 
општих услова прописаних закон-
ом, испуњава и посебне услове: да 
има одговарајућу високу стручну 
спрему, положен стручни управни 
испит и три године радног стажа. 

(2) За комуналног редара може бити 
постављено лице које поред општ-
их услова прописаних законом, ис-
пуњава и посебне услове: да има 
одговарајућу вишу или средњу шк-
олску спрему, положен стручни 
управни испит и шест мјесеци рад-
ног стажа. 

 
Члан 47. 

(Овлаштења комуналног 
инспектора) 

 
(1) Комунални инспектор рјешењем 

наређује извршење одређених мје-
ра и одређује рок за њихово изврш-
ење у складу са овим Законом и по-
себним прописима. 
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(2) У вршењу инспекцијског надзора 

комунални инспектор је овлаштен: 
 

a) контролисати да ли се комунал-
на дјелатност обавља на начин 
утврђен законом и прописом 
донесеним на основу закона; 

b) контролисати стање комунал-
них објеката; 

c) контролисати да ли се комунал-
не услуге пружају у складу са 
утврђеним условима; 

d) наредити да се утврђени недо-
стаци и неправилности отклоне 
на начин и у року како је одре-
ђено законом и прописом доне-
сеним на основу закона; 

e) забранити предузимање радњи 
за које сматра да су у супротно-
сти са законом или другим пр-
описом над чијим спровођењем 
врши надзор; 

f) наредити предузимање одгова-
рајућих радњи које је субјект 
надзора по закону или пропису 
донесеном на основу Закона 
био дужан предузети; 

g) поднијети пријаву против суб-
јекта надзора и одговорног ли-
ца за учињени прекршај; 

h) одредити и друге мјере и радње 
за које је овлаштен законом и 
другим прописом. 

  
(3) Жалба против рјешења комуналн-

ог инспектора не одлаже извршење 
рјешења. 

 
Члан 48. 

 
 Против управних аката општи-
нског комуналног инспектора у друг-
ом степену рјешава Министарство. 
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Члан 49. 
(Начин обављања послова 

комуналних редара) 
 
(1) Редари се организују у саставу од-

ређене организационе јединице оп-
штинске управе. 

(2) Опис послова радних мјеста редара 
уређује се правилником о унутра-
шњој организацији општинске уп-
раве. 

(3) Двије или више општина могу им-
ати заједничке редаре, у ком случа-
ју се закључује уговор између над-
лежних општинских органа. 

 
Члан 50. 

(Предмет надзора  
комуналних редара) 

 
 Редари врше надзор над: 

a) уређењем насеља; 
b) одржавањем чистоће и чувањ-

ем јавних површина; 
c) кориштењем јавних површина; 
d) скупљањем, одвозом и поступа-

њем са скупљеним комуналним 
отпадом; 

e) уклањањем снијега и леда; 
f) уклањањем противправно пост-

ављених предмета; 
g) постављањем и одржавањем ур-

бане опреме на јавним површи-
нама. 

 
Члан 51. 

(Овлаштења комуналних редара) 
 
 Редари имају овлаштење да у 
вршењу надзора: 
 

a) прегледају опште и појединач-
не акте и другу документацију 
која се односи на обављање на- 
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дзора из члана 50. овог Закона; 
b) утврђују идентитет лица, као и 

друге чињенице и околности 
од интереса за вршење контро-
ле; 

c) саслушавају и узимају изјаве од 
одговорних и других лица; 

d) узимају у поступак пријаве зах-
тјеве грађана и правних лица, 
те да о свом поступању обавје-
штавају подносиоце захтјева; 

e) предузимају друге мјере и рад-
ње за које су овлаштени закон-
ом и другим прописима. 

 
Члан 52. 

(Обавеза и овлаштења  
комуналних редара) 

 
(1) Када у вршењу надзора утврди да 

је повријеђен закон или други про-
пис, редар има обавезу и овлаште-
ња да сачини записник о затеченом 
стању и: 

 

a) предложи предузимање одгова-
рајућих мјера и радњи ради от-
клањања утврђених недостата-
ка или неправилности у року 
који одреди; 

b) предложи да се достави потреб-
на документација и подаци у 
року који одреди; 

c) предложи уклањање неисправ-
них, хаварисаних и нерегистро-
ваних возила, ствари и других 
предмета са јавних површина; 

d) предложи увођење забране ко-
риштења јавних површина про-
тивно њиховој намјени; 

e) предузима друге мјере и радње 
за које је законом или другим 
прописом овлаштен. 

 

30.јули/српањ 2013. 
 
 
(2) О проведеним радњама редар је 

дужан обавијестити комуналну ин-
спекцију. 

 
Члан 53. 

(Примјена Закона о управном 
поступку) 

 
 У обављању својих овлаштења 
редари примјењују одредбе Закона о 
управном поступку. 
 

Члан 54. 
(Поступање комуналних редара у 

вршењу надзора) 
 
(1) Када редари у вршењу надзора ут-

врде да се омета кориштење кому-
налних објеката остављањем ства-
ри и других предмета противно 
њиховој намјени или на други на-
чин, обавијестиће комуналниг инс-
пектора, а комунални инспектор 
ће рјешењем наредити кориснику, 
односно власнику, да одмах или у 
посебно остављеном року уклони 
те ствари, односно предмете под 
пријетњом извршења. 

(2) Уколико лице из претходног става 
не изврши наложене мјере, редари 
ће исто уклонити о трошку извр-
шеника у поступку принудног ад-
министративног извршења. 

 
Члан 55. 

(Поступак у случају непознатог 
извршиоца) 

 
(1) Уколико се у току контроле не мо-

же утврдити идентитет лица које је 
починило прекршај (непознати по-
чинилац), редари ће о томе сачи-
нити записник. На основу истог ће  
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се посебним рјешењем комуналног 
инспектора наложити непознатом 
починиоцу посебне мјере, а прим-
јерак овог рјешења и закључка о 
дозволи извршења доставиће се на 
контролисани објекат, односно на 
контролисане ствари. Касније ошт-
ећење, уништење или уклањање 
овог рјешења, односно закључка о 
дозволи извршења не утиче на ва-
љаност достављања. 

(2) Трошкове административног извр-
шења сноси починилац, а уколико 
исти остане непознат и не може се 
утврдити његов идентитет, трошк-
ови падају на терет буџета општи-
не. 

 
Члан 56. 

(Надзор над радом  
комуналног редара) 

 
 Општинско вијеће ће својом од-
луком одредити начин надзора над 
радом комуналног редара. 
 

Члан 57. 
(Однос комуналног редара према 

комуналној инспекцији) 
 
(1) Редари су дужни извршити увиђај 

на лицу мјеста, записником конста-
товати затечено стање, те исти са 
приједлогом мјера доставити кому-
налном инспектору. 

(2) Редар прати извршење наложених 
мјера и радњи од стране инспекто-
ра и о том прегледу сачињава кон-
тролни записник. 

 
Члан 58. 

(Обавезе контролисаног субјекта) 
 
 Контролисани субјект је дужан  
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да у року од три дана од дана истека 
рока за извршење наложених мјера и 
радњи, обавијести редаре да ли су исте 
извршене. 
 
XI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 59. 
 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 

5.000,00 КМ казниће се за прекршај 
давалац комуналне услуге: 

 

a) ако у средствима јавног инфор-
мисања или на други погодан 
начин благовремено не обавије-
сти кориснике комуналних ус-
луга о планираним или очеки-
ваним сметњама и прекидима 
који могу настати у пружању 
комуналних услуга (члан 17.); 

b) ако се не придржава обавеза ут-
врђених у члану 18. став (1) овог 
Закона; 

c) ако ускрати комуналну услугу 
кориснику изузев случајева утв-
рђених у члану 20. став (1) овог 
Закона; 

d) ако по престанку разлога за 
ускраћивање комуналне услуге 
не настави пружање комуналне 
услуге у року утврђеном у 
члану 20. став (3) овог Закона. 
 

(2) За прекршај из става (1) овог члана 
казниће се и одговорно лице давао-
ца комуналне услуге новчаном ка-
зном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

 
Члан 60. 

 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 

5.000,00 КМ казниће се за прекршај 
давалац комуналне услуге ако се не  
придржава одредаба утврђених у  
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члану 7. овог Закона. 
(2) За прекршаје из става (1) овог чла-

на казниће се и одговорно лице да-
ваоца комуналне услуге новчаном 
казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

 
Члан 61. 

 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 

5.000,00 КМ казниће се за прекршај 
давалац комуналне услуге и упра-
витељ зграде и правно лице корис-
ник комуналне услуге: 

 

a) ако се не придржава одредаба 
утврђених у члану 21. став (1) 
овог Закона; 

b) ако се не придржава одредаба 
утврђених у члану 39. овог За-
кона. 

 
(2) За прекршај из става (1) овог члана 

казниће се и одговорно лице давао-
ца комуналне услуге, управитеља 
зграда и правног лица корисника 
комуналне услуге новчаном казн-
ом од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана 
казниће и физичко лице корисник 
комуналне услуге новчаном казн-
ом од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

 
Члан 62. 

 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 

5.000,00 КМ казниће се за прекршај 
правно лице као корисник комуна-
лне услуге: 

 

a) ако изврши неовлаштено прик-
ључење на комуналну инфрас-
труктуру; 

b) ако неовлаштено интервенише 
на комуналној инфраструкту-
ри; 

30.јули/српањ 2013. 
 
 

c) ако неовлаштено користи кому-
налне услуге; 

d) ако својим радњама онемогући 
несметано кориштење комуна-
лне услуге у згради; 

e) ако спријечи даваоца комунал-
не услуге да интервенише на 
комуналној инфраструктури и 
постројењима и тиме угрози ко-
риштење комуналне услуге ост-
алим корисницима; 

f) ако спријечи улазак ради пре-
гледа заједничких и унутраш-
њих инсталација овлаштеном 
представнику даваоца комунал-
них услуга, управитељу зграде, 
односно надлежном инспекто-
ру; 

g) ако оштећује, односно уништа-
ва основна средства, постројења 
и другу комуналну опрему и на 
тај начин неповољно утиче на 
нормално пружање комуналн-
их услуга осталим корисници-
ма, односно на сам квалитет 
тих услуга. 

 
(2) За прекршај из става (1) овог члана 

казниће се и одговорно лице прав-
ног лица новчаном казном од 
200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана 
казниће и физичко лице корисник 
комуналне услуге новчаном казн-
ом од 100,00 КМ до 500,00 КМ. 

 
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
         ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63. 
 
 Општине, као и даваоци кому-
налних услуга, дужни су квартално 
обавјештавати јавност, у складу са пр- 
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инципом јавности и транспарентности 
рада, о прикупљеним средствима из 
комуналне накнаде, инвестирању ист-
их по програму из члана 34. став (4), те 
извјештаје о реализацији тих планова 
и програма и утрошку средстава.   
 

Члан 64. 
 

Општине су дужне најкасније у 
року од једне године од дана ступања 
на снагу овог Закона, обезбиједити об-
ављање комуналних дјелатности сагл-
асно одредбама овог Закона. 
 

Члан 65. 
 
 Општине ће најкасније у року 
од једне године од дана ступања на сн-
агу овог Закона донијети прописе ра-
ди извршавања овог Закона. 
 

Члан 66. 
  
(1) Влада Кантона је дужна у року од 6 

(шест) мјесеци од дана ступања на 
снагу овог Закона донијети план 
управљања комуналним отпадом 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

(2) Министарство припрема за Владу 
кантона приједлог плана из става 
(1) овог члана, који мора садржава-
ти све елементе утврђене у чланов-
има од 25. до 28. Закона о управља-
њу отпадом („Службене новине 
Федерације БиХ“ број: 33/03). 

 
Члан 67. 

 
(1) Даном ступања на снагу овог Зако-

на, на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде престаје при-
мјена Закона о комуналним дјелат- 
ностима („Службени лист СР БиХ“, 
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број: 20/90). 

(2) Проведбени прописи донесени на 
основу Закона из става (1) овог чла-
на, примјењиваће се ако нису у су-
протности са одредбама овог Зако-
на до доношења прописа на основу 
овог Закона. 

 
Члан 68. 

 
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 
Број:01-02-563/13        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.07.2013. године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Суад Дошло,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ 
ТИЈЕЛИМА КАНТОНАЛНЕ УПРАВЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
 

Проглашава се Закон о минис-
тарствима и другим тијелима кантона-
лне управе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, који је донијела Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 25. редовној сједници, од-
ржаној 29. јула 2013. године. 
 

Број:02-02-349/13                П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2013. године            Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е       


