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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година I - Број 5 

 
                 Понедјељак, 21.11.2005.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

На основу члана 3. Закона о  

уређењу простора - пречишћени текст           

(„ Службени гласник Републике Српске“, 

број: 84/02), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним дјелатностима(„Службени 

гласник Републике Српске“, број: 11/95), 

члана 25. Закона о комуналној полицији       

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 85/ 03 ) и члана 29. Статута општине 

Рогатица („Службени гласник Општине 

Рогатица“, број 01/05), Скупшина општине 

Рогатица на сједници одржаној  31.10. 2005. 

године,  д о н о с и    

 
ОДЛУКУ 

О ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И 

КОМУНАЛНИМ ОБЈЕКТИМА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком  се утврђује шта се на 

подручју општине Рогатица сматра јавном 

површином и комуналним објектом, 

њихово одржавање, кориштење и заштита , 

начин и услови привременог заузимања 

јавних  површина, надзор над спровођењем 

одлуке и казнене одредбе.    

 Овом одлуком се такође одређују 

параметри који представљају основу за 

детаљније утврђивање статуса постојећих 

привремених објеката, те утврђују  

 

комуналне дјелатности од посебног 

друштвеног интереса које нису прописане 

Законом о комуналним дјелатностима и 

Законом о комуналној полицији. 

 
Члан 2. 

 

 Јавне површине, у смислу Закона о 

уређењу простора, су земљишне или водне 

површине које су планом, нумерички и 

графички, или само графички дефинисане и 

намијењене за обављање јавних функција, 

дјелатности и активности и које су,  као 

такве, доступне неодређеном броју 

индивидулано неодређених физичких или 

правних лица. 

 Јавном површином, у смислу ове 

одлуке, сматрају се: 

 -неизграђено грађевинско земљиште 

које није приведено крајњој намјени,  

 -слободне јавне површине на које је 

дозвољен приступ неограниченом броју 

лица, 

 -јавни мјесни простори у мјесним 

заједницама, односно у дијеловима насеља,  

 -саобраћајне површине- улице, 

локални путеви, прилази, тротоари, 

пјешачке стазе, мостови,   

             -јавна паркиралишта, аутобуска и 

такси стајалишта, проширења, дионице 

регионалних и  магистралних путева кроз 

насеља, 
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-уређене и неуређене површине око 

стамбених, стамбено-пословних и 

других објеката,  

-тргови, јавни платои, културно-

историјска спомен обиљежја и 

национални споменици, 

-зелене површине- паркови, 

травњаци, цвијетњаци, јавни насади, 

дрвореди, парковске шуме, 

излетишта, природна подручја и 

природне и радом створене 

вриједности,  

-површине и објекти намијењени 

јавној употреби, отворени пијачни и 

тржишни  простори око продајних и 

услужних објеката,     

- спортски, спортско- рекреациони и 

забавни терени на отвореном 

простору и 

- водно земљиште са водном 

површином  и корита ријека и 

потока. 

 

Члан 3. 

 

Комунални објекти у смислу ове 

одлуке су објекти  и уређаји комуналне 

инфраструктуре, изграђени, геодетски 

снимљени у катастру инсталација и 

комуналних уређаја, те предати на 

управљање, кориштење и одржавање. 

 Под комуналним објектима и 

уређајима подразумијевају се: 

-објекти за снадбијевање насеља и 

становништва водом  за пиће са 

припадајућом водоводном 

инсталацијом,  

-објекти за пречишћавање и 

одвођење отпадних вода са 

припадајућом канализационом  

инсталацијом , 

-објекти  и уређаји за одвођење 

атмосферских вода са припадајућом 

одводном инсталацијом, 

-јавна расвјета са припадајућом 

елекроинсталацијом,  

- семафори и саобраћајни знаци, 

табле са називима улица, тргова и 

зграда, огласни панои и табле,   

 - уређена јавна купалишта,  

 -јавни водоводни изливи-чесме, 

фонтане, хидранти, бунари, 

 - јавна складишта и склоништа,  

- гробља,  

-објекти и простори за депоновање 

отпада, 

-уређаји и опрема на дјечијим 

игралиштима и спортским, рекреационим и 

забавним теренима, 

-јарболи за заставе и конзолни 

носачи застава, 

-посуде за прикупљање отпада           

( контејнери, канте, корпе), 

-парковске клупе  и ограде, 

парковске корпе за смеће, 

жардињере,  

-рукохвати на мостовима и јавним 

степеништима, 

-јавни нужници, септичке и осочне 

јаме, 

-ревизиони шахтови, окна канали, 

сливници, сливне решетке. 

 

 

II - УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА 

 
Члан 4. 

 

 Под уређењем насеља сматрају се 

активности и услови уређења фасада и 

других вањских дијелова зграда, излога, 

реклама, натписа, ограда, јавне расвјете, 

огласних стубова, паноа и табли, 

свијетлећих и других огласних витрина, 

комуналних објеката, уређаја и опреме, 

декорисање улица, коришћење и одржавање 

јавних саобраћајних, зелених и других 

површина те континуирано обављање 

дјелатности од посебног друштвеног 

интереса које су незамјенљив услов живота 

и рада грађана, предузећа, организација и 

установа на подручју општине Рогатица. 

 

Члан 5. 

 

 Општина учествује у обезбјеђењу 

организованог и континуираног уређења и 

одржавања јавних површина, комуналних 

објеката и комуналних уређаја. 

 

Члан 6. 

 

За обављање послова уређења и 

одржавања јавних површина, комуналних 

објеката и уређаја, Општина даје даваоцима 

услуга на управљање и одржавање 

површине, објекте и уређаје који су 

дефинисани као површине намијењене за 
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обављање јавних функција и дјелатности, 

односно као објекти и уређаји 

индивидуалне и заједничке комуналне 

потрошње.   

Члан 7. 

 

Уређење, одржавање и заштита 

јавних површина и комуналних објеката 

подразумијева редовне и ванредне 

активности, а нарочито: 

 

             -  планско уређење јавних површина 

у насељу и начин њиховог одржавања, 

-   одржавање, уређење и употреба 

комуналних објеката и уређаја и њихова 

контрола исправности, 

- подизање, одржавање и заштита 

јавних зелених површина и 

дрвореда, 

- одржавање културних, 

историјских и националних 

спомен обиљежја, 

- уређење и одржавање градског, 

уличног и парковског 

мобилијара ( лагани монтажно-

демонтажни објекти, киосци, 

расхладни уређаји и витрине, 

огласне табле, панои, натписи, 

уличне ознаке и бројеви, клупе, 

жардињере, корпе за отпатке, 

јарболи за заставе, ограде и 

рукохвати), 

- обиљежавање улица, тргова и 

зграда, 

- одржавање гробаља и вршење 

погребне дјелатности, 

- декорисање јавних објеката, 

зграда и уличне опреме, 

- уређење и одржавање отворених 

простора, паркинга, башта, 

тргова, 

- одржавање јавне водоводне 

мреже, јавних излива, чесми, 

хидраната, фонтана, бунара,  

- одржавање јавне канализационе 

мреже, јавних нужника, 

септичких и осочних јама, 

- развој комуналне 

инфраструктурне мреже и њена 

модернизација, 

- одржавање корита обала ријека 

и потока са припадајућим 

приобаљем, 

- одржавање чистоће на јавним 

површинама, сакупљање и одвоз 

смећа и другог отпадног 

материјала, 

- постављање и одржавање 

посуда, контејнера и уличних 

корпи за отпатке, 

- правилна употреба и одржавање 

јавних депонија, контрола 

одвоза и елиминације отпада , 

- одржавање отворених и 

затворених простора 

намијењених за јавне 

манифестације и већа окупљања 

грађана, 

- одржавање пијаца и пијачних 

простора,  

- одржавање јавних саобраћајних 

површина, улица, плочника, 

тргова и модернизација 

саобраћајница,  

- модернизација саобраћајне 

сигнализације,  

- одржавање спортских терена и 

објеката, излетишта, купалишта, 

кампова и сл.., 

- одржавање и контрола такси 

стајалишта, 

- одржавање, контрола и 

модернизација јавне расвјете, 

- уклањање старих, остављених, 

напуштених предмета са јавних 

површина, 

- одржавање и контрола 

одржавања фасада и кровова 

зграда,  

- чишћење и уклањање снијега и 

леда са јавних површина, улица 

и објеката комуналне 

инфраструктуре, 

- обиљежавање и обезбјеђење 

мјеста на којима се врше радови 

на комуналним уређајима 

(шахтовима, каналима, 

сливницима, јамама и сл.), 

- друге планске активности у 

циљу уређења, одржавања, 

правилне употребе, контроле и 

заштите јавних површина и 

комуналних објеката и уређаја. 

 

Члан 8. 

 

Као  послови од посебног 

друштвеног и јавног интереса у смислу ове 

одлуке, а који су садржани у члану 7., 

сматрају се: 
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- одржавање локалних путева, 

- зимска служба одржавања 

локалних путева, 

- чишћење и одржавање уређеног 

тока ријеке Ракитнице, потока 

Топлик и потока Грачаница        

( Сутјеска) у дијелу од врела у 

Сељанима до ушћа у ријеку 

Ракитницу, 

- уништавање и уклањање 

животиња луталица, 

- послови дезинфекције,  

дезинсекције  и дератизације, 

- декорисање града поводом 

празника, јавних скупова и 

пригодних догађаја,  

- одржавање спортско-

рекреационог центра,  

- уклањање рушевина насталих 

ратним дејствима или 

дотрајалих у времену и 

- континуирано одржавање и  

модернизација јавне расвјете. 

 

 

УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА И ДРУГИХ 

ВАЊСКИХ ДИЈЕЛОВА ЗГРАДА 

 

 

Члан 9. 

 

 Власници, сувласници, односно 

корисници зграда и пословних простора 

дужни су редовно одржавати вањске 

дијелове зграде и објеката у техничком, 

функционалном и естетском погледу  и то 

прије свега: фасаде, балконе, терасе, лође, 

вањску столарију, кровове, излоге, врата, 

портале, прозоре, олуке и остале фасадне  

елементе. 

 

Члан 10. 

 

Зграде које својим изгледом, 

првенствено због оштећења и дотрајалости 

вањских дијелова, нарушавају општи изглед 

улице и насеља, лица из претходног члана 

дужна су их уредити о свом трошку. 

Власници и корисници пословних и 

стамбених објеката, самосталних 

трговинских, занатских и угоститељских 

радњи и сл. ,дужни су као правна лица, 

одржавати у функционалном стању фасаде  

 

 

својих објеката и друге припадајуће 

дијелове зграда. 

 

Члан 11. 

 

Радове на одржавању вањских 

дијелова зграда и објеката власници и 

корисницу су дужни изводити у складу са 

урбанистичким пројектом или мишљењем 

Носиоца израде проведбених планова. 

 

Члан 12. 

 

Комунална полиција ће лицима  из 

члана 10. став 2. наложити уређење фасада, 

односно других вањских дијелова зграде, с' 

тим да рок за извршење рјешења којим се 

налаже уређење, не може бити краћи од 3 

мјесеца. 

 

Члан 13. 

 

Уколико се ради о извођењу радова 

на одржавању фасаде или вањских 

елемената објеката који представљају 

културно-историјске споменике, у поступку 

издавања одобрења за извођење тих радова, 

обавезно је прибављање мишљења Органа 

надлежног за послове заштите и кориштења 

културно-историјског и природног 

наслијеђа. 

 

Члан 14. 

 

Ако се рушењем оштећеног и 

рушевног објекта открију забатни зидови 

тог или сусједних објеката, или се открива 

дио сусједног објекта, правно лице по чијем 

се захтјеву руши објекат, мора те елементе 

ускладити са постојећом фасадом. 

 

Члан 15. 

 

На фасадама стамбених зграда и 

другим вањским дијеловима зграда 

недопуштено је дозиђивање, затварање 

отворених фасадних елемената, мијењање 

архитектонско- конструктивног склопа, као 

и гомилање старих ствари, остатака 

намјештаја и сличних предмета који 

нарушавају јединствен естетски изглед 

објекта. 

Са прозора, балкона, лођа, тераса и 

кровова забрањује се истресање кухињске 
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опреме, тепиха, прекривача и сл., бацање 

смећа или оцјеђивање воде. 

 

 УРЕЂЕЊЕ ОГРАДА, БАШТА, 

ВОЋЊАКА И СЛИЧНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 16. 

 

Ограђивање јавних површина се по 

правилу врши ниским металним ступцима 

са одговарајућим испунским пољима или 

украсним зеленилом-живицом и то на 

мјестима ван ходних линија за кретање 

пјешака  или одвијање саобраћаја. 

Монтажа ограда на површинама 

намијењеним за индивидуално становање 

врши се под условима утврђеним у 

урбанистичкој сагласности. 

 

Члан 17. 

 

Ограде  од украсне живице уз јавне 

саобараћајне површине, морају се редовно 

одржавати, обрезивати најмање 3 пута 

годишње како би се отклониле сметње по 

прегледност и безбједност саобраћаја. 

 

Члан 18. 

 

Приниципијелно, у погледу 

материјала, облика, боје и  начина израде, 

ограде би се морале прилагодити околном 

амбијенту. 

Висина ограде се утврђује 

одобрењем за градњу, односно 

урбанистичко – техничким условима ( у 

даљњем тексту: УТУ ),  датим у 

урбанистичкој сагласности. 

Врата и капије ограда које се налазе 

у захвату улица, не смију се отварати према 

улици. 

 

Члан 19. 

 

Ограђене или неограђене вртове, 

воћњаке и друге сличне површине испред 

зграда, власници и корисници морају 

држати уредним не дозвољавајући прљање 

јавних површина у окружењу. 

 

 

РЕКЛАМЕ, НАТПИСИ, 

РЕКЛАМНИ ОРМАРИЋИ, ПЛАКАТИ 

 

 

Члан 20. 

 

Рекламе, панои, билборди, рекламне 

конструкције, рекламни свјетлећи и други 

ормарићи, јарболи застава, натписи, 

плакати и слични елементи парковског и 

уличног мобилијара, могу се постављати 

само на основу одобрења Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

Члан 21. 

 

Одобрење се издаје на основу  УТУ,  

утврђених у урбанистичкој сагласности. 

 

Члан 22. 

 

Изузетно, Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

може за одређене манифестације и друге 

прилике периодичног карактера дати 

одобрење за привремено постављање 

наведених предмета и опреме, али под 

условом да се исти морају уклонити по 

престанку разлога због којих су 

постављени. 

   

Члан 23. 

 

Плакати, огласи и сличне  објаве 

могу се постављати на огласним плочама, 

огласним паноима, огласним стубовима и 

ормарићима, а изузетно на привремене 

ограде којима су ограђена градилишта, те уз 

сагласност Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, осим у 

случају постављања посмртница. 

 

Члан 24. 

 

 Сагласност за постављање плаката, 

организатор приредбе, манифестације, 

промотер и слично, дужан је затражити у 

року од 48 сати прије постављања плаката, 

објава, паноа и сл. 

 Уз захтјев за издавање сагласности 

оглашивач је дужан приложити примјерак 

плаката и пријавити број плаката који се 

постављају. 

 

Члан 25. 

 

 Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, уз одобрење 
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за постављање одредиће и висину накнаде 

за постављање и уклањање плаката, као и 

рок за уклањање. 

 

Члан 26. 

 

 Уредно постављене плакате 

забрањено је прљати, оштећивати и 

уништавати. 

 

Члан 27. 

 

 Забрањено је постављање плаката , 

огласа и сл., објава ван дозвољених мјеста, 

као и исписивање порука било ког садржаја, 

а нарочито на фасадама, сталним оградама, 

расвјетним стубовима, стубовима 

саобраћајне сигнализације, енергетским и 

другим постројењима, јавним објектима 

који имају  културно историјску вриједност, 

вјерским објектима, споменицима, 

мостовима и сл.  

 

Члан 28. 

 

 Рекламни натписи, називи предузећа 

и фирми власника или корисника 

пословних просторија морају бити 

читљиви, технички и естетски обликовани, 

уредни и језички исправни,а свјетлом и 

звуком не смију ометати остале кориснике. 

 

Члан 29. 

 

 Излози, натписи и рекламе морају 

бити технички, функционално и естетски 

обликовани, одговарајуће освијетљени и 

прилагођени изгледу објеката и околине са 

извором свјетлости који није директно 

усмјерен на фасадну главну страну. 

 

Члан 30. 

 

 Свијетлећи натписи и рекламе 

морају бити укључени, а излози 

освијетљени током ноћи, у складу са 

режимом рада јавне расвјете, осим у 

случајевима штедње електричне енергије и 

другим ванредним околностима. 

 

Члан 31. 

 

 Рекламни натписи и називи фирми 

могу се постављати у висини од најмање 

2,50 м од нивоа тротоара, односно улице, а 

у излозима и на мањој висини. 

 

Члан 32. 

 

 Натписи и  називи фирми 

постављени без одобрења, биће уклоњени у 

року од 24 сата о трошку власника. 

 

Члан 33. 

 

 У случају престанка рада или 

пресељења у другу пословну просторију 

или објекат, власник рекламног натписа или 

назива фирме, дужан је да га уклони у року 

од 15 дана од престанка пословања, а мјесто 

гдје је био  истакнут рекламни натпис 

доведе у првобитно стање. 

 

Члан 34. 

 

 У случају престанка важења 

одобрења за постављање натписа, реклама, 

рекламних плоча и конструкција, јарбола, 

транспарената, излога, огласних плоча и 

стубова, корисник је дужан уклонити 

предмет, уређај или направу у року од 7 

дана од дана престанка важења одобрења. 

 

Члан 35. 

 

 За постављање предмета, уређаја и 

направа из претходног члана на јавне 

површине и неизграђено грађевинско 

земљиште чији је власник општина 

Рогатица, или на објекте на којима општина 

Рогатица има право власништва, или њима 

управља, плаћа се накнада. 

 

Члан 36. 

 

 Изузетно, због величине или других 

специфичних услова монтаже, могу се 

одредити посебне локације за постављање 

појединих типова рекламних објеката и 

конструкција, које ће се додијелити путем 

конкурса. 

 Локације за постављање рекламних 

објеката из претходног става  утврђује 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 
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УРЕЂЕЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА 

НАСЕЉА 

 

Члан 37. 

 
 Поводом државних празника, слава 

и других светковина и прослава, разних 

манифестација и других јавних скупова, 

обавезно је уређење, односно декорација 

града и насељених мјеста на подручју 

општине Рогатица. 

 У дане државних празника обавезно 

је истицање заставе Босне и Херцеговине и 

Републике Српске 

 Заставе се истичу на дан прије 

почетка  празника или славе, а скидају 

наредног дана. 

 

Члан 38. 

 

 Државна и приватна предузећа, 

здравствене, културне и просвјетне 

установе, продавнице, угоститељски 

објекти, самосталне занатске радње, 

радионице и сл., на подручју општине 

Рогатица, обавезни су истаћи заставу  Босне 

и Херцеговине и Републике Српске. 

 Најмања величина истакнуте заставе 

износи 1,00 x 0,50 м. 

 Заставе се истичу на постављеним 

држачима, фасадним конзолним носачима 

до уличне стране, или на јарболима у кругу 

сједишта предузећа, организација, установа 

и других правних лица. 

 

Члан 39. 

 

 Забрањује се истицање нечисте, 

поцијепане, похабане или изблиједјеле 

заставе, као и заставе чије димензије нису у 

складу са важећим прописима.  

 

Члан 40. 

 

 У дане националне или опште 

жалости, заставе се истичу на пола копља и 

морају осванути на дан жалости , а скидају 

се следећег дана, односно по истеку дана 

жалости. 

 

Члан 41. 

 

 Власници и корисници пословних 

простора и објеката, обавезни су за вријеме 

државних и републичких празника и других 

значајних датума, нарочиту пажњу 

посветити чистоћи  површина и просторија 

које им припадају, као и простора испред 

својих објеката, те предузети мјере у циљу 

што свечанијег изгледа тих објеката. 

 

Члан 42. 

 

 Декорација насеља се спроводи и 

истицањем државне и републичке застава 

на стубовима јавне расвјете и јарболских 

застава на јарболима. 

 

Члан 43. 

 

 У вријеме новогодишњих празника, 

врши се додатно декорисање  путем 

свијетлеће декоративне орнаментике у 

улици Српске слоге. 

 
СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН 

ПЛОЧЕ, СКУЛПТУРЕ И СЛИЧНИ 

ОБЈЕКТИ 

 

Члан 44. 

 

 На подручју општине Рогатица могу 

се постављати споменици, спомен плоче, 

скулптуре, бисте и слични умјетнички 

предмети на површине  и објекте, а на 

основу одобрења Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Члан 45. 

 

 За постављање предмета из 

претходног члана, подносилац захтјева је 

дужан приложити скицу, технички опис, 

ознаку локације, образложење о потреби 

постављања предмета као и другу потребну 

документацију. 

 

Члан 46. 

 

 Надлежно одјељење  из члана 44. је 

дужно да прибави мишљењеОдјељења за 

привреду и друштвене дјелатности,  као и 

мишљење Органа надлежног за заштиту 

споменика културе, ако се поставља или 

уклања предмет за који се утврди или је 

утврђено да има обиљежје  споменика 

културе. 
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Члан 47. 

 

 Постављени споменици, спомен 

плоче, скулптуре и други слични предмети 

и објекти не смију се уништавати, прљати 

или на други начин оштећивати. 

 

Члан 48. 

 

 Предмете и објекте из претходног 

члана дужан је одржавати власник, односно 

лице по чијем је захтјеву исти и постављен. 

 Уколико је власник непознат или 

више не постоји о одржавању се брине 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

РЕКРЕАЦИОНЕ ПОВРШИНЕ И 

ЈАВНА СПОРТСКА ИГРАЛИШТА 

 

Члан 49. 

 

 Рекреационе јавне површине, 

спортска и дјечија игралишта, спортски 

центар и остали јавни спортски терени и 

објекти морају  се одржавати у уредном и 

исправном стању. 

 

Члан 50. 

 
На површинама и објектима из 

претходног члана морају на видном мјесту 

бити истакнуте одредбе о одржавању реда, 

чистоће и заштите. 

 

Члан 51. 

 

За уредност и исправност површина 

и објеката, брину се правна и физичка лица 

која тим површинама и објектима 

управљају, односно које се тим површинама 

и објектима користе.  

 

ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 
Члан 52. 

 

 Јавну расвјету чине:  

- расвјетна  тијела постављена на 

улицама и трговима, 

- расвјетна тијела на аутобуским 

станицама, 

- парковска расвјета, 

- свијетлећа  тијела око спомен 

објеката, 

- свијетлећа тијела на спортским 

теренима и објектима, 

- свијетлећа тијела око објеката  

културне и историјске 

вриједности,  

- свијетлећа тијела око вјерских 

објеката и 

- свијетлећа тијела око мостова, 

јавних степеништа и сл. 

 

Члан 53. 

 

 Јавну расвјету морају имати јавне 

саобраћајне површине, пјешачке стазе, 

улице и дионице путева. 

 

Члан 54. 

 

 Јавна расвјета се мора редовно 

одржавати у стању функционалне 

исправности ( прање расвјетних тијела и 

кугли, бојење стубних или конзолних 

носача, замјена сијалица и оштећених 

дијелова). 

 

Члан 55. 

 

 О одржавању јавне расвјете брине 

се Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

За одржавање, контролу и заштиту 

система јавне расвјете, као и њене 

модернизације одговорно је правно лице -

давалац услуге, коме је општина Рогатица 

повјерила извршавање ових послова. 

 

Члан 56. 

 

 Јавна расвјета, по правилу, 

функционише током цијеле ноћи. 

 Вријеме укључења и искључења 

јавне расвјете мора се ускладити са 

годишњим добом и атмосферским 

приликама. 

 Подешавање времена јавне расвјете 

врши се најмање једном мјесечно. 

 

Члан 57. 

 
 У случају потребе штедње 

електричне енергије, или у другим 

ванредним околностима, утврдиће се 

минимум потребе осигурања јавне расвјете 

на подручју општине. 
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Члан 58. 

 

 Објекти историјске и културне 

вриједности морају се освијетлити тако да 

њихове архитектонске и друге вриједности 

долазе до пуног изражаја. 

 

Члан 59. 

 

 Забрањено је оштећивање и 

уништавање расвјетних стубова и тијела 

као и лијепљење и постављање огласа, 

обавјештење, реклама и плаката на њима. 

 На расвјетне стубове могу се 

постављати носачи застава или 

информативно-пропагандни панои, уз 

одобрење Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове. 

 

 

АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, 

СТАЈАЛИШТА ТАКСИ ПРЕВОЗА,  

СТАЈАЛИШТА АУТОБУСКОГ 

ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА 

 

 

Члан 60. 

 

 Станични објекти на аутобуској 

станици, отворени простор за чекање, 

аутобуски терминали, санитарни 

уређаји и простор испред станице, као и 

пратећи садржаји, морају бити стално 

одржавани у исправном стању. 

 
Члан 61. 

 

 Клупе и остали станични мобилијар 

који се налази на перонском дијелу и 

испред станичних објеката, морају бити 

чисти, уредни и исправни, а дотрајали 

предмети се морају  замијенити новим. 

 

Члан 62. 

 

 Објекте и предмете из члана 60. 

одржава власник, односно корисник 

објекта. 

 

 

 

 

 

 

Члан 63. 

 

 Уколико су јавне површине 

изграђене и уређење као стајалишта 

аутобуског саобраћаја, на њима се 

постављају надстрешнице за заштиту људи 

и са пратећом опремом - корпе за отпатке, 

клупе за сједење, информационе табле са 

ознаком стајалишта и сл. 

 

Члан 64. 

 

 Надстрешнице поставља и њима 

управља саобраћајно предузеће које врши 

послове превоза, а на основу  прибављене 

сагласности Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 Постављање и одржавање 

надстрешница, Општина може повјерити 

правном лицу које је регистровано за 

вршење те дјелатности. 

 

Члан 65. 

 

 Стајалишта аутобуског саобраћаја и 

стајалишта такси превоза, морају се 

одржавати у уредном и исправном стању уз 

поштовање свих предуслова за безбједно 

одвијање саобраћаја. 

 

Члан 66. 

 

 Стајалишта аутобуског саобраћаја 

одржавају правна лица  овлаштена за 

превоз путника. 

 Стајалишта такси превоза  одржава 

Удружење таксиста. 

 

Члан 67. 

 

 Јавна паркиралишта морају бити 

уредно и у континуитету одржавана. 

            О уређењу и одржавању јавних 

паркиралишта брине се физичко или правно 

лице коме су повјерени послови уређења и 

одржавања тих површина. 

Паркинг простори који припадају 

стамбеним зградама и пословним 

објектима, одржавају Заједнице етажних 

власника и власници простора који користе 

паркинг просторе. 
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Члан 68. 

 

 Паркиралишта могу бити стална, 

привремена, повремена  и паркиралишта 

посебне намјене. 

 

Члан 69. 

 

 Стална паркиралишта су посебно 

изграђене јавне саобраћајне  површине 

намијењене за паркирање возила на којима 

је дозвољено заустављање и паркирање 

возила. 

 

Члан 70. 

 

 Привремена паркиралишта су 

привремено уређене површине 

неизграђеног грађевинског земљишта које 

се до привођења трајној намјени користе за 

паркирање возила. 

 

Члан 71. 

 

 Повремена паркиралишта су јавне 

површине које одреди Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове по прибављеном мишљењу 

Полицијске станице и Савјета за 

безбједност собраћаја Општине Рогатица, а 

могу бити у непосредној близини објеката  

у којима се одржавају скупови, спортске, 

културне, умјетрничке и друге 

манифестације. 

 

Члан 72. 

 

 Паркиралишта посебне намјене су 

паркинг простори намјенски изграђени за 

потребе одређених правних лица, установа, 

предузећа и организација, а која се о њима 

и старају. 

 

Члан 73. 

 

С' обзиром на врсту возила која се 

паркирају, паркиралишта могу бити 

намијењена за : бицикле, моторцикле, 

путничке аутомобиле, аутобусе, и теретна 

моторна возила са прикључцима. 

 

 

 

 

 

Члан 74. 

 

 Врсту паркиралишта одређује 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 75. 

 

 На паркиралиштима се мора 

обезбиједити несметано паркирање возила 

на претходно обиљеженим паркинг 

мјестима. 

 

Члан 76. 

 

Скупштина општине Рогатица може 

одредити паркиралишта на којима се врши 

наплата за паркирање возила ако за то 

постоје потребни предуслови. 

 

Члан 77. 

 

Возило се може паркирати  само на 

паркиралишту које је одређено за ту врсту 

возила и на правилан начин. 

На паркиралишту није дозвољено 

резервисање мјеста за паркирање одређеног 

броја возила. 

 

ОТВОРЕНЕ ПИЈАЦЕ 

 

Члан 78. 

 

Локације отворених пијаца на 

подручју општине утврђује Скупштина 

општине  на приједлог Начелника општине. 

 

Члан 79. 

 

Отворене пијаце на којима се 

обавља промет пољопривредних  и других 

производа, као и живе стоке и живине, 

морају бити чисте и уредне. 

О чистоћи, хигијени и одржавању 

пијачног простора, стара се правно лице 

коме је повјерено организовање и 

одржавање пијаце.  

 

Члан 80. 

 

Пијачни отворени простори се 

морају прати. 

Тезге и столови за излагање и 

продају пољопривредних производа могу се 
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користити само ако су претходно темељито 

очишћени и опрани. 

 

Члан 81. 

 

Пољопривредни производи веће 

запремине или у већим количинама, могу 

бити смјештени и на тлу пијачног простора, 

под условом да су упаковани у одговарајућу 

амбалажу - боксове, сандуке, вреће и сл. 

 

Члан 82. 

 

Пијаце морају имати обезбијеђену 

воду за пиће, хигијенски нужник, потребан 

број типизираних канти за отпатке или 

одговарајућих контејнера. 

 

Члан 83. 

 

Распоред пијачних столова и тезги, 

боксова и надстрешница, треба да омогући 

нормално допремање робе и прилаз сваком 

продајном мјесту. 

 

                Члан 84. 

 

Намјенско кориштење 

расположивог пијачног простора утврђује 

се Пијачним редом, којег доноси давалац 

комуналних услуга, коме су повјерени 

послови организовања и одржавања пијаце. 

 

Члан 85. 

 

Пијачним редом се утврђује:  

 

- радно вријеме пијаце, 

- производи које је дозвољено 

продавати,  

- шематски распоред продајних 

мјеста, 

- вријеме доставе производа на 

пијацу, 

- чишћење  и одвожење смећа,  

- висина накнаде за коришћење 

пијаце и  

- други елементи неопходни за 

рад пијаце. 

 

Члан 86. 

 

Пијачни ред, у форми обавјештења,  

мора бити истакнут на више мјеста на 

пијаци, о чему  се стара давалац комуналне 

услуге, а на основу  акта Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове о давању сагласности на Пијачни 

ред. 

 

Члан 87. 

 

Изузетно, сезонски пољопривредни 

производи се могу продавати и изван 

границе пијаце, на привременим локацијама 

које одреди Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 88. 

 

 За прање продајног мјеста, пијачних 

уређаја и простора, као и за прање и 

освјежење продајних производа и артикала, 

може се употребљавати  само вода из 

градске водоводне мреже. 

 

Члан 89. 

 

 Отпаци и покварене намирнице се 

не смију бацати по пијачном простору, већ 

их треба одлагати у посуде које су за ту 

сврху предвиђене. 

 

Члан 90. 

 

Правно лице коме је повјерено 

уређење и управљање пијацама, дужно је 

најкасније у року од  4 сата по истеку 

радног времена пијаце, сваког дана, простор 

пијаце очистити, опрати и уредити. 

 

Члан 91. 

 

 На пијаци за промет стоке, морају се 

очистити отпаци и ђубре тако да се пијачни 

простор доведе у ред у року од 24 сата по 

завршетку пијачног дана . 

 

Члан 92. 

 

 Правно лице које управља сточном 

пијацом, дужно је  на пијачном простору 

обезбиједити воду за пиће, хигијенски 

нужник, довољан број везова за стоку, 

боксове за ситну  стоку, одговарајући број 

вага и рампи за утовар и истовар стоке. 
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БИОСКОП  И ОСТАЛИ ЈАВНИ 

ОБЈЕКТИ 

 

Члан 93. 

 

 Све просторије  у биоскопским 

објектима, морају се редовно одржавати. 

 Прије сваке представе, скупа или 

друге манифестације, биоскопска сала и 

просторије се морају прозрачити  и то 

најмање  15 минута прије почетка сваке 

представе. 

 

Члан 94. 

 

 У биоскопима морају постојати 

мушки и женски  хигијенски нужници са 

предпросторима и обезбијеђеном текућом 

водом  и тоалетним прибором за 

једнократну употребу. 

 Нужници морају бити чисти и 

дезинфековани. 

 

Члан 95. 

 

Просторије здравствених, 

социјалних, школских установа, других 

правних лица и општинских органа морају 

бити чисте и уредне. 

 

Члан 96. 

 

Школске просторије се морају 

прозрачити између смјена, најмање 15 

минута и морају бити снабдјевене  

хигијенским нужницима са предпросторима 

са текућом водом и тоалетним прибором за 

једнократну употребу. 

 

     Члан 97. 

 

Хигијенски нужници морају бити 

прикључени на јавну канализациону мрежу, 

као и сви санитарни уређаји и опрема који 

имају одводњу. 

 

Члан 98. 

 

Уколико не постоји могућност 

прикључења објеката на јавну 

канализациону мрежу, објекти морају 

имати изграђене и прикључене  

вишекоморне септичке јаме које се морају 

редовно контролисати и чистити. 

 

Члан 99. 

 

Сва правна и физичка лица која 

своју дјелатност обављају у угоститељским 

и другим објектима на подручју општине  

Рогатица, дужна су приликом обављања 

својих редовних и ванредних послова 

обезбиједити услове под којима неће 

угрожавати и ометати становништво буком 

већом од прописане, као и услове под 

којима се неће нарушавати јавни ред и мир. 

 

ДРЖАЊЕ КРУПНЕ СТОКЕ И 

ЖИВИНЕ И ГОСПОДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

У УЖЕМ ГРАДСКОМ НАСЕЉУ 
 

Члан 100. 

 

 Забрањено је држање крупне и 

ситне стоке као и живине ( говеда, коња, 

свиња, оваца, коза, кокоши и сл.) у 

насељеном мјесту Рогатица, и то у њеној I и 

II грађевинско - урбаној зони, утврђених 

Одлуком о грађевинском земљишту,  број:   

01/2-022-11/04  од   26.08.2004. године 

 ( „Службене новине Града  Српско 

Сарајево“, број: 8/04). 

 

Члан 101. 

 

 Власници стоке и живине, дужни су 

их уклонити из I зоне у року од 6 мјесеци, а 

из  II зоне у року од 12 мјесеци од дана 

ступања на снагу ове oдлуке. 

 

Члан 102. 

 

 У дијеловима насеља која припадају 

осталим грађевинским зонама, дозвољено је 

држање стоке и живине, под следећим 

условима: 

- да се стока и живина држе 

искључиво у објектима 

намијењеним за смјештај стоке, 

односно перади,  

- да је уз објекат изграђена 

водонепропусна бетонска јама за 

депоновање ђубрета и стајњака, 

односно испуштање осоке, а која 

мора бити затворена поклопцем, 

- да се ти објекти у односу на 

стамбене, пословне, јавне, 

културне, водоопскрбне објекте, 
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као и у односу на улицу или пут 

налазе удаљени најмање 10 м. 

 

Члан 103. 

 

 Забрањено је разношење стајњака, 

испуштање осоке из ђубришне и осочне 

јаме у путне канале, пут или друге јавне 

површине, као и дворишта сусједних 

парцела и објеката на њима. 

 Забрањено је држање и затварање 

стоке и живине у стамбеним објектима или 

подрумима стамбених објеката. 

 

Члан 104. 

 

 На подручју урбаног дијела 

Рогатице и то њене I и II зоне, забрањује се 

изградња помоћних господарских објеката - 

штала, свињаца, кокошињаца и сл. 

 

Члан 105. 

 

 Постојећи господарски објекти, 

карактеристични за сеоска насеља, 

уклониће се из урбаног подручја Рогатице и 

то из њене I и II зоне,  у року од 1 године од 

дана ступања на снагу ове oдлуке. 

 

Члан 106. 

 

 Помоћне зграде и други 

господарски објекти морају задовољавати 

прописане хигијенско-техничке услове, 

услове заштите животне средине, те да се 

под УТУ датим у урбанистичкој 

сагласности складно уклапају у урбани и 

архитектонски амбијент околине. 

 

Члан 107. 

 

О спровођењу мјера из чланова 

101.и 105. ове oдлуке стараће се комунална 

полиција, санитарни и урбанистичко-

грађевински инспектор,   свако из свог 

дјелокруга надлежности. 

 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И 

КОМУНАЛНИ УРЕЂАЈИ У ОПШТОЈ 

УПОТРЕБИ 

 

Члан 108. 

 

 Јавне комуналне објекте и уређаје 

дужни су одржавати у исправном стању 

даваоци комуналних услуга-предузеће или 

организација која управља  

инфраструктурним системима, односно 

овлаштено правно лице коме је Општина 

повјерила послове одржавања.  

   

Члан 109. 

 

 На комуналним објектима и 

уређајима у циљу њихове заштите, 

забрањено је: 

 

- оштећивање, уништење или 

измијештање парковских ограда, 

клупа, корпи за отпатке, 

натписних плоча, саобраћајних 

знакова, свјетлосне саобраћајне 

сигнализације, жардињера, 

паноа, јарбола, и сл. 

- оштећивање или уништење јавне 

расвјете, јавних водоводних, 

канализационих, 

телекомуникационих, електро и 

других инсталација, 

- оштећивање, уништење и 

отуђење опреме на јавним, 

дјечијим, спортским и 

рекреационим теренима и 

објектима, 

- одраслим лицима да користе 

опрему и уређаје на дјечијим 

игралиштима. 

- постављање плаката, рекламних 

табли и других натписа, без 

одобрења Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове  

- лијепљење плаката, огласа и 

обавјештења на мјестима која 

нису предвиђена за ту сврху, 

- паркирање моторних возила на 

мјестима уличних хидраната, 

сливника, испред контејнера и 

сл. и 

- исписивање графита по 

зидовима зграда, комуналним 

објектима и уређајима. 

 

Члан 110. 

 

  На подручју општине Рогатица, на 

мјестима које одреди Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, постављају се или изграђују 

оријентациони планови града, јавни 
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часовници, скулптуре, фонтане, жардињере 

и саксије за цвијеће,јавни нужници, јавне 

телефонске говорнице, поштански 

сандучићи и други комунални објекти, 

уређаји и мобилијар који служе општој 

употреби. 

 

Члан 111. 

 

 На подручју општине Рогатица, на 

мјестима које одреди Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, постављају се одговарајуће корпе 

за отпатке и друге посуде за прикупљање 

отпада . 

 

Члан 112. 

 

 Забрањено је постављање корпи за 

смеће на: 

 

- стубовима саобраћајне 

сигнализације, 

- стубовима јавне расвјете, 

- јарболима за заставе,  

- дрвећу и другом растињу, 

- мјестима на којима би се ометао 

нормалан проток саобраћаја и 

- другим мјестима на којима се 

нарушава естетски изглед 

насеља. 

О постављању, одржавању и замјени 

корпи за отпатке брине давалац 

комуналних услуга. 

 

Члан 113. 

 

На корпама за отпад и другим 

сличним посудама могу се истицати 

одговарајући натписи који упозоравају 

грађане о условима заштите околине и 

поштовања комуналног реда. 

 

Члан 114. 

 

Корпе за отпатке на јавним 

површинама могу постављати и друга 

правна и физичка лица која обављају 

одређену пословну дјелатност, а на основу 

одобрења Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове . 

О њиховом одржавању брине лице 

које их је и поставило. 

 

 

Члан 115. 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове одређује 

мјеста на урбаном  подручју  на којима се 

постављају клупе за сједење. 

О постављању, одржавању и замјени 

клупа за сједење брине се Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове путем правног лица коме је 

повјерено вршење послова одржавања 

јавних зелених површина. 

 

      Члан 116. 

 

На урбаном подручју Рогатице, 

граде се и постављају фонтане и други 

слични украсни комунални предмети на 

мјестима  која својим изгледом уљепшавају 

околину, о чему одлучује Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

Члан 117. 

 

Јавне фонтане по правилу могу бити  

у функцији од 01. априла до 31. октобра  

текуће године, а о њиховом одржавању 

брине се Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове преко 

одговарајућег правног лица, као даваоца 

комуналних услуга. 

У фонтанама је забрањено купање 

људи и животиња, као и бацање отпадног  

материјала. 

Члан 118. 

 

Противпожарни хидранти и 

хидратни за прање  јавних површина, 

морају се одржавати у исправном стању, а 

одржава их овлаштено предузеће коме су 

повјерени ти послови. 

Забрањено је онемогућавање 

приступа хидранту, уништавање, оштећење 

и неовлаштена употреба хидраната. 

 

Члан 119. 

 

Јавни нужници морају бити 

опремљени савременом санитарном 

опремом  и  морају се одржавати у уредном 

и функционалном стању. 

Рад јавних  нужника  током дана 

треба да траје од 07  до 20 часова. 

 

 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___15   

 

  Број 5____               

 

2 

 

Члан 120. 

 

Јавни нужници морају бити  

изграђени по санитарно-хигијенским 

захтјевима  са довољним бројем  кабина у 

предпросторима. 

 

  Члан 121. 

 

Јавним нужницама управља и 

одржава  их правно или физичко лице  коме 

је Општина повјерила обављање тих 

послова. 

 

Члан 122. 

 

Јавне  телефонске говорнице и 

поштанске сандучиће, уз сагласност  

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, поставља 

предузеће за поштански саобраћај  и   

дужно их је  одржавати их у исправном 

стању. 

Регистровани кварови на овим 

уређајима се морају отклањати у року  од 

највише 3 дана. 

 

Члан 123. 

 

Јавна купалишта, чесме, бунари, 

спортско-рекреациони центри, спортска 

игралишта, морају се одржавати у 

функционалном и исправном стању, те 

редовно чистити. 

 

Члан 124. 

 

У објектима из претходног члана, 

морају се на видна мјеста истаћи упутства о 

раду и реду, приликом њиховог  

кориштења, као и намјена појединих 

њихових дијелова и површина. 

 

Члан 125. 

 

 Посјетиоци  и корисници ових 

објеката су дужни да се придржавају датих  

упутстава и обавјештења. 

О одржавању чистоће и реда у тим 

објектима, стара  се правно лице које  тим 

објектима управља. 

 

 

ВОДОЗАХВАТИ-ИЗВОРИШТА 

 

Члан 126. 

 

 Природна врела, бунари, изворишта 

и други водозахвати који су у систему  

водовода,   као и сви  улични  изливи, 

морају се заштитити  према потреби с' 

обзиром на геолошки састав терена, 

санитарне и друге услове, те с' обзиром на 

њихов значај  за снабдијевање водом за 

пиће. 

 Водозахвати и остала изворишта, 

као и јавни  улични изливи морају бити  

заштићени од намјерног или случајног 

загађивања и од других утицаја  који могу 

неповољно дјеловати на њихову издашност  

и здравствену исправност воде. 

 

Члан 127. 

 

 Мјере заштите изворишта  утврђују 

се Програмом санитарне заштите који 

доноси Скупштина општине на чијем се 

подручју налази извориште, а у складу са 

Правилником о мјерама заштите, начину 

одређивања и одржавања зона и појасева 

санитарне заштите, подручја  на којима се 

налазе изворишта као и водних објеката и 

вода намијењених људској употреби  

( „Службени гласник Републике Српске“, 

број 7/03 ).  

 

Члан 128. 

 

 Јавно комунално предузеће које 

управља јавним водоводима дужно је 

проводити све заштитне мјере прописане за 

изворишно подручје. 

 

Члан 129. 

 

 Надзор над спровођењем одредби из 

претходног члана врше водопривредни и 

санитарни инспектори. 

 

ЈАВНИ ВОДОВОД 

 

Члан 130. 

 

 Јавни водовод на  подручју Рогатице 

се састоји од објеката, постројења, опреме и 

водоводне мреже који служе за 

снабдијевање  водом за пиће и који су 

изграђени и дати на коришћење и 

одржавање предузећу које је одлуком 
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Општине основано ради вршења послова 

водоснабдијевања. 

 

Члан 131. 

 

 Објектима, постројењима, опремом 

и водоводном мрежом сматрају се: 

 

- изворишта и изворишна 

подручја, 

- пумпне станице са уређајима за 

кондиционирање воде, 

укључујући електро-машинску 

опрему, 

- водоводна мрежа са 

резервоарима, пумпним 

станицама, растеретним 

коморама, разводним водовима, 

хидрантима и јавним изливима, 

- прикључци који се састоје од 

спојног цјевовода од главне 

уличне цијеви до водомјера и  

- зграде у којима су уређаји за 

управљање главним пумпним 

станицама, укључујући и 

електро инсталације са 

заштитном опремом и 

даљињским управљањем. 

 

Члан 132. 

 

 Предузеће које управља јавним 

водоводом дужно је у редовним приликама 

осигурати стално снабдијевање водом свих 

корисника. 

 Предузеће које управља јавним 

водоводом дужно је путем средстава јавног 

информисања обавијестити кориснике 

јавног водовода о планираним или 

очекиваним сметњама или прекидима у 

водоснабдијевању и то најмање 3 дана 

прије најављеног прекида 

водоснабдијевања. 

 

Члан 133. 

 

 Вода се мора користити рационално 

и економично. 

 Забрањено је свако расипање и 

прекомјерно трошење воде , а посебно у 

вријеме несташице, суша или у  другим 

ванредним приликама. 

 

 

 

Члан 134. 

 

 Када усљед већих погонских и 

техничких сметњи, нестанка електричне 

енергије, значајнијих елементарних и 

других непогода, дође до ограничења или 

прекида водоснабдијевања , Скупштина 

општине ће одредити мјере за додатно 

осигурање водоснабдијевања. 

 

Члан 135. 

 

 Вода за гашење пожара може се 

узимати из водоводне мреже, односно из 

хидрантских излива и за вријеме 

ограничења потрошње воде. 

 

ПОСЕБНИ ВОДОВОДИ 

 

Члан  136. 

 

 Посебни водоводи су самостални 

објекти, постројења, опрема и развод са 

властитим захватом воде који служе за 

снабдијевање водом појединих предузећа, 

сеоских насеља, а који се из техничких или 

других разлога не могу прикључити на 

јавни водовод. 

 

Члан 137. 

 

 Посебне водоводе, уз одобрење 

надлежних  органа, изграђују њихови 

корисници. 

 Посебни водоводи на подручју 

општине могу се изграђивати само на 

основу претходно утврђених 

водопривредних смјерница и услова, а 

користити по добијању водопривредне 

сагласности, водопривредне дозволе и 

одобрења за употребу. 

 

Члан 138. 

 

 Корисници посебног водовода 

дужни су се прикључити на јавни  водовод 

када се овај изгради, при чему се забрањује  

наставак коришћења  воде из посебног 

водовода. 

 Изузетно, од става 1. овог члана, 

вода из посебног водовода се може 

користити, али искључиво у технолошке 

сврхе. 

 

 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___17   

 

  Број 5____               

 

2 

 

ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Члан 139. 

 

 Јавну канализацију чине објекти и 

уређаји за одвођење отпадних вода од споја 

унутрашње канализације на јавну 

канализациону мрежу до реципијента. 

 Јавна канализација је по правилу 

сепаратног система. 

 Јавна канализациона мрежа се по 

правилу полаже на јавним површинама. 

 Јавна канализациона мрежа се гради 

по главним пројектима, а на основу 

просторних и других развојних планова и 

програма. 

 

Члан 140. 

 

 Атмосферске воде прикупљене на 

јавним површинама могу се директно 

упустити у кишни канал јавне канализације, 

само преко сливника са таложником. 

 

Члан 141. 

 

 Јавна канализација мора бити 

изведена и одржавана у складу са 

прописаним стандардима и нормативима, 

тако да се осигура квалитетно одвођење 

предвиђених количина отпадне воде, да се 

искључи могућност загађења разлијевањем 

отпадне воде у подземне слојеве и спријечи 

пренос заразних болести. 

 

Члан 142. 

 

 Услови за испуштање отпадних вода 

у јавну канализацију, мјере заштите јавног 

канализационог система, граничне 

вриједности опасних и штетних материја 

које се испуштају у јавну канализацију, као 

и начин контроле квалитета ових отпадних 

вода, прописани су Правилником о 

условима за испуштање отпадних вода у 

јавну канализацију («Службени гласник 

Републике Српске», број: 44/01). 

 

ХИГИЈЕНСКИ НУЖНИЦИ И 

СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ 

 

Члан 143. 

 

 Сваки власник стамбеног и 

пословног објекта у својини грађана или 

Заједнице етажних власника дужни  су да 

обезбједе хигијенски нужник. 

 

Члан 144. 

 

 Власник пословне зграде или 

простора, дужан је да обезбједи хигијенски 

нужник са довољним бројем одвојених 

кабина за мушкарце и жене. 

 У нужнику се обезбјеђује 

предпростор и уређај за прање руку. 

 Уколико је то могуће, пожељно је 

обезбједити уређај за испирање. 

 

Члан 145. 

 

 Власници пословних зграда и 

других простора јавне намјене ( школе, 

болнице, аутобуске станице, жељезничке 

станице, спортско-рекреативни центри и 

сл.), дужни су водоводне и канализационе 

инсталације одржавати у исправном и 

функционалном стању. 

 

Члан 146. 

 

 У насељеним мјестима на подручју 

општине Рогатица, која имају јавну 

канализациону мрежу, сви нужници морају 

бити прикључени на канализациони систем. 

 

Члан 147. 

 

 Уколико због конфигурације терена 

или других услова није могуће извршити 

прикључење на канализациону мрежу, 

нужници се морају прикључити на септичке 

јаме. 

 

Члан 148. 

 

 Септичке јаме морају бити 

изграђене по свим прописима, техничко-

хигијенским условима и редовно се морају 

одржавати. 

 Септичке јаме морају бити 

непропусне, како се фекалне воде неби 

разљевале у тло и по околном земљишту. 

 

Члан 149. 

 

Приликом изградње нужника на 

подручју општине Рогатица, гдје нема 

водоводне и канализационе мреже, морају 

бити испуњени следећи услови: 
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- нужник мора имати нужничку 

јаму од бетона из које не може 

отицати нужнички садржај, 

- нужничка јама мора бити 

покривена бетонском плочом, 

- нужничка јама мора бити Vмин 

=1 м
3
, 

- нужничка кућица мора бити 

изграђена од чврстог 

грађевинског материјала, 

покривена цријепом или 

салонитом, са вратима која 

добро дихтују и уређајем или 

отвором за вентилацију и  

- нужник не смије бити постављен 

изнад нивоа водоопскрбних 

објеката. 

 

Члан 150. 

 

 Нужници из претходног члана, 

морају бити удаљени минимално 10 м од 

стамбених, културних, јавних, 

водоопскрбних објеката, путева и других 

јавних површина. 

 

Члан 151. 

 

 Нужници морају бити постављени у 

дубини дворишта, односно у позадини 

стамбеног објекта, при чему не смију да 

сметају станарима сусједног објекта, не 

кваре изглед мјеста и не загађују околину. 

 

Члан 152. 

 

 Нужничке јаме се по правилу чисте 

када су напуњене до 2/3 своје запремине, а 

околни простор се уредно дезинфикује. 

 

Члан 153. 

 

 На радилиштима, за потребе 

радника, обавезно се граде нужници са 

затвореном нужничком кућицом и 

нужничком јамом. 

 При напуштању градилишта 

нужничку јаму треба испразнити, а затим 

затрпати слојем земље до нивоа околног 

терена.  

 

 

 

 

 

Члан 154. 

 

 Пражњење нужничких и септичких 

јама врши се помоћу херметички 

затворених црпних цистерни. 

 Чишћење и одржавање септичких 

јама код индивидуалних стамбених објеката 

врши се о трошку власника или корисника 

објекта којем јама припада. 

 

Члан 155. 

 

 Септичке јаме на смију имати 

вањске преливе путем којих би се садржај 

излијевао на околно земљиште или водоток. 

 

Члан 156. 

 

 Одржавање у исправном и 

функционалном стању заједничких 

комуналних објеката, као што су септичке 

јаме, водоводне и канализационе 

инсталације, код стамбених зграда и 

пословних простора, врши предузеће са 

којим Заједница етажних власника закључи 

одговарајући уговор. 

 

Члан 157. 

 

Одвожење нужничког садржаја 

врши се специјалним возилом – цистерном 

коју је дужан да обезбиједи давалац 

комуналних услуга. 

 

Члан 158. 

 

 Депоновање фекалија врши се у 

одређену фекалну јаму на депонији смећа, 

која се затим затрпава слојем земље од 50 

цм. 

 Фекалије се могу истресати и у 

градску канализацију на позицијама које 

одреди Јавно комунално предузеће. 

 Прије чишћења нужничких јама, 

фекалије се дезинфикују хлорним кречом 

или обичним кречним млијеком или другим 

дезинфекционим средством. 

 

Члан 159. 

 

 Најстрожије је забрањено: 

- сипање фекалија у шахтове 

кишне канализације, 

- прикључење септичких јама на 

кишну канализацију, 
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- одвожење фекалија у пропусним 

посудама и 

- испуштање фекалија, отпадних 

вода из нужника, септичких 

јама, дворишних чесми, стаја – 

на јавне површине, канале поред 

путева, баште, ријеке, потоке и 

земљиште сусједних парцела. 

 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И 

ДЕРАТИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОТОКОВА 

 

Члан 160. 

 

 У циљу заштите здравља грађана и 

стварања услова за свакодневни нормалан 

живот, током године се обавезно 2 пута 

обавља систематска дезинсекција. 

 Систематска дератизација јавних 

површина и канализационог система се 

обавља једном годишње. 

 

Члан 161. 

 

 Појам систематске дезинсекције 

подразумијева прскање или запрашивање 

одговарајућим средствима у циљу 

уништавања комараца, мува и других 

инсеката. 

 Појам систематске дератизације 

подразумијева постављање одговарајућих 

мамаца за уништавање мишева, пацова и 

других глодара, те прикупљање и 

уништавање угинулих животиња. 

 

Члан 162. 

 

 Обим, начин, вријеме извођења и 

остали услови, за ове захвате, утврђују се 

актом којег доноси Начелник општине. 

 

Члан 163. 

 

 Трошкове дезинсекције и 

дератизације сносе корисници 

одговарајућих простора и наручиоци тих 

услуга. 

 Правно или физичко лице коме су 

повјерени ови послови, дужно је прије 

почетка извођења радова обавијестити 

грађане путем средстава јавног 

информисања. 

 

 

Члан 164. 

 

 У стамбеним зградама, обавезну 

дезинсекцију и дератизацију врше власници 

зграда, а у предузећима и другим 

установама, власници и корисници истих. 

 

Члан 165. 

 

У сврху заштите водотокова, 

редовно и најмање једанпут годишње врши 

се обавезно систематско чишћење корита 

ријека и потока, уклањање корова и другог 

самониклог растиња са обале и обалног 

појаса. 

 Обим, начин, вријеме извођења и 

остали услови систематског чишћења 

корита ријеке Ракитнице и потока 

Грачаница и Топлик, утврђују се 

Оперативним планом којег доноси 

Начелник општине. 

 

III   - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 166. 

 

 Редовним одржавањем јавних 

површина, обезбјеђује се поступак 

континуираног чишћења и уклањања 

нечистоћа које настају свакодневним и 

уобичајеним кориштењем јавне површине, 

а обавља се у складу са Оперативним 

програмом рада којег доносе даваоци 

услуга у сарадњи са Одјељењем за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 Програм рада који подразумијева 

пружање услуга из области индивидуалне и 

заједничке комуналне потрошње, садржи: 

- динамику и начин чишћења 

јавних површина, 

- динамику прања саобраћајних 

површина које имају ријешену 

одводњу, 

- динамику и начин одвожења 

отпадног смећа са јавних 

површина и 

- друге елементе за ефикасно 

одржавање јавних површина. 
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Члан 167. 

 

 Редовно чишћење јавних површина, 

улица, тргова, паркиралишта и других 

површина, врши се у времену које 

обезбјеђује оптимално одржавање хигијене 

на овим површинама, а у складу са 

донијетим програмима у овој области. 

 

Члан 168. 

 

 Ванредно чишћење јавних 

површина, врши се у случајевима ,када се 

због повећаног обима или интензитета 

кориштења јавних површина, не обезбјеђује 

потребан ниво чистоће редовним 

чишћењем. 

 Ванредно одржавање чистоће на 

јавним површинама и на јавним 

саобраћајним површинама, врши се по 

налогу Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 169. 

 

 Ванредно чишћење се обавља: 

- након већих временских и 

других непогода (поплаве, 

пожари, земљотреси и друге 

елементарне непогоде), 

- 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 средине, 

- у вријеме прољећног 

организованог чишћења и  

- у вријеме и након одржавања 

јавних манифестација. 

 

Члан 170. 

 

 Одржавање чистоће обухвата 

следеће послове: 

- редовно преузимање и одвоз 

смећа, 

- суво чишћење улица и одвоз 

сакупљеног отпада, 

- прање асфалтних и бетонских 

површина, 

- чишћење и одвоз снијега са 

улица, тротоара и других 

површина, 

- чишћење одводних канала за 

површинске воде и сливника, 

- посипање улица сољу за вријеме 

зимског периода, 

- чишћење пијачних површина, 

- уређење и одржавање градске 

депоније за отпад, 

- пражњење и чишћење септичких 

јама и пољских нужника, 

- одржавање чистоће јавних 

санитарних чворова и 

- чишћење, прање паркиралишта 

и других јавних површина које 

представљају дио отвореног 

пословног простора. 

 

Члан 171. 

 

 О одржавању чистоће на 

површинама и објектима намијењених 

јавној употреби, старају се предузећа, 

односно лица која послују, управљају и 

користе наведене површине и објекте. 

 

Члан 172. 

 

 Одржавање чистоће на јавним 

површинама у насељеним мјестима, ван 

граница урбаног подручја Рогатице, 

обављају Мјесне заједнице, тако што ове 

послове повјеравају одговарајућим правним 

и физичким лицима, или саме организују 

обављање тих послова. 

 

Члан 173. 

 

 Власници и корисници пословних и 

стамбених објеката, обавезни су одржавати 

чистоћу  у двориштима и на земљишту које 

служи редовној употреби објекта. 

 

Члан 174. 

 

 Ради уредног одржавања и заштите 

јавних површина, на истима је забрањено: 

- бацање и остављање отпада 

изван корпи или других посуда 

за отпад, као и вршење других 

радњи којима се прљају јавне 

површине, 

- бацање горећих предмета у 

корпе и друге посуде за отпад, 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___21   

 

  Број 5____               

 

2 

 

- одлагање отпадног грађевинског 

материјала, шута, шљаке и 

земље, 

- поправак, сервисирање и прање 

возила, 

- испуштање уља, отпадних 

текућина, прљавих и масних 

течности, боја, лакова, креча, 

животињског измета, фекалија и 

других отпадних супстанци, 

- оштећење корпи за смеће и 

других посуда за отпад, 

- паљење отпада, лишћа, траве, 

папира, гума и сл., 

- загађење и бацање отпада и 

отпадних материја у водотокове 

и на обале водотокова, 

- остављање и излагање предмета 

који могу повриједити 

пролазнике, 

- напасање стоке на јавним 

површинама, 

- ускладиштење грађевинског, 

огревног и сличног материјала 

без претходно прибављеног 

одобрења, 

- трешење тепиха, кеса из 

усисивача, сипање текућине у 

посуде за смеће, 

- бацање смећа са балкона и 

тераса и изван посуда за смеће, 

- бацање и одлагање крупног 

(кабастог) отпада, 

- постављање спомен – плоча и 

сличних обиљежја на мјестима 

страдања у саобраћају или по 

другом основу на јавним 

површинама, 

- изношење крупног отпада из 

дворишта, башта и воћњака и 

депоновање на јавну површину, 

- заустављање запрежних возила 

и храњење стоке на јавним 

површинама, 

- остављање возила која нису у 

возном стању, 

- формирање и држање отворених 

сметљишта, изузев депоније за 

смеће и 

- допремање огревног дрвета у 

трупцима и метарицама,као  и 

њихово резање на јавним 

површинама. 

 

 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

Члан 175. 

 

 Јавне саобраћајне површине се 

морају редовно чистити, а у складу са 

Планом и Програмом редовног чишћења и 

одржавања јавних саобраћајних површина. 

 

Члан 176. 

 

 Ванредно одржавање чистоће на 

јавним саобраћајним површинама одредиће 

се када због временских непогода или 

сличних догађаја, јавна саобраћајна 

површина буде прекомјерно запрљана или 

угрожава безбједност саобраћаја. 

 

Члан 177. 

 

 Јавне саобраћајне површине се по 

правилу чисте дању, а перу ноћу у времену 

од 21 до 6 часова. 

 За прање јавних саобраћајних 

површина искључиво се користи 

индустријска вода. 

 

Члан 178. 

 

 Асфалтиране, бетонске или мозаик – 

поплочане површине, не смију се прати ако 

је температура ваздуха нижа од 5
0
 C или ако 

је површина прекривена сусњежицом, 

снијегом или ледом. 

 

Члан 179. 

 

 Одржавање чистоће на јавним 

саобраћајним површинама врши предузеће 

коме је Општина повјерила вршење тих 

послова. 

 Дијелове саобраћајница које у 

насељу припадају магистралном, односно 

регионалном путу у смислу одржавања и 

заштите, одржава  предузеће  коме су 

„Јавни путеви РС“ повјерили вршење тих 

послова на датим правцима. 

 

Члан 180. 

 

 Правна и физичка лица која 

обављају послове у објектима који се налазе 

у захвату јавних саобраћајних површина, 
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дужна су свакодневно одржавати јавну 

површину у уредном и чистом стању. 

 

Члан 181. 

 

 Закупци јавних површина, 

организатори јавних скупова и приредби, 

власници забавних паркова или 

рекреационих и спортских објеката, који 

користе приступне и прилазне путеве, 

дужни су осигурати чишћење тих површина 

и довести их у употребљиво стање у року 

од 24 сата по завршетку манифестације, 

приредбе, скупа, односно времена 

коришћења тих површина. 

 
Члан 182. 

 

 На јавним саобраћајним 

површинама, не смије се остављати нити 

бацати никакав отпад, површине се не 

смију прљати, а посебно се забрањује: 

- прекопавање саобраћајних 

површина без одобрења 

надлежног органа, 

- просипање, остављање или 

бацање било каквих материјала 

и разног отпада, 

- вучење тешких терета по 

саобраћајним површинама, 

- депоновање различитог 

материјала, 

- бацање горећих предмета, 

паљење отпада, лишћа, папира и 

слично, 

- пуштање и напасање стоке, 

- неовлаштено постављање ограда 

и растиња, 

- прање и чишћење возила и 

испуштање отпадних вода и 

мазива, боја, лакова, креча, 

животињског измета и фекалија, 

- поправак и сервисирање возила, 

- спречавање отицања 

атмосферске воде, 

- наношење блата и друге 

прљавштине, 

- остављање покварених, 

хаварисаних или трајно 

напуштених возила и 

- скидање поклопаца са шахтова и 

сливника. 

 

 

 

Члан 183. 

 

 Забрањено је свако прљање, цртање, 

штампање и рекламирање на јавним 

саобраћајним површинама којима се 

евентуално угрожава безбједност 

саобраћаја. 

 

Члан 184. 

 

 При обављању грађевинских радова 

у захвату саобраћајних површина, извођачи 

су дужни придржавати се следећег: 

- очистити јавне површине око 

градилишта од свих врста 

грађевинског или другог 

материјала, блата или слично, 

- полијевати трошни материјал за 

вријеме рушења грађевинских 

објеката како би се спријечило 

стварање прашине, 

- чистити уличне сливнике у 

непосредној близини 

градилишта, 

- депоновати грађевински 

материјал у оквиру градилишта, 

тако да не омета саобраћај и 

уредно отицање воде и 

- прати и чистити возила прије 

њиховог изласка са градилишта, 

те полијевати и прати прилазне 

путеве. 

 

Члан 185. 

 

 Код извођења већих грађевинских 

захвата, Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове може 

посебним актом одредити улице за довоз и 

одвоз грађевинског материјала. 

 

Члан 186. 

 

 Код извођења радова из претходног 

члана, извођач је дужан надлежном  

Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове доставити 

организациону шему градилишта, на увид и 

овјеру. 

 

Члан 187. 

 

 Све објекте, ограде, заштитне 

стубове, рампе или прилазе који су 

постављени или изграђени без одобрења, 
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власници су дужни уклонити о властитом 

трошку, а дијелове саобраћајних површина 

(улица, путева, ивичњака, тротоара, 

сливника, банкина, ригола, пропуста, 

канала, стајалишта,...), довести у исправно 

стање у року којег одреди Комунална 

полиција. 

 

Члан 188. 

 

 Правна и физичка лица која имају 

прилазе на путеве и улице од својих 

објеката (складишта, градилишта, дворишта 

и сл.), дужни су исте довести у стање да се 

њиховим припајањем не оштећује, не прља 

и не угрожава улица или друга саобраћајна 

површина. 

 

Члан 189. 

 

Прекопавање улица и путева и 

других саобраћајних јавних површина за 

потребе извођења одређених грађевинских, 

инфраструктурних и инсталатерских 

радова, правна и физичка лица могу вршити 

само уз претходно прибављено одобрење 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 Рјешењем којим се евентуално 

одобрава прекопавање јавних површина 

утврђује се: 

 -     извођач радова, 

- мјесто извођења радова, 

- рок почетка радова, 

- рок завршетка радова, 

- технички и саобраћајни услови 

и  

- обавеза довођења прекопане 

површине у исправно стање. 

 

Члан 190. 

 

 Правна и физичка лица која су 

вршила прекопавање, морају у року којег 

одреди Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, саобраћајну 

јавну површину довести у пређашње стање, 

а остатке и преостали материјал уклонити 

одмах по завршетку радова. 

 

Члан 191. 

 

 Улице, путеви, тротоари, 

паркиралишта, тргови и друге саобраћајне 

јавне површине, морају се уредно 

одржавати и чистити. 

 Сви улични отвори (окна, сливници 

и шахтови) ради безбједности и сигурности 

саобраћаја, морају бити у исправном стању, 

затворени сигурним затварачима. 

 

Члан 192. 

 

 Поклопци отвора на улицама и 

другим јавним површинама морају бити од 

ребрастог, рапавог материјала, а поједина 

поља и спојеви наливени асфалтом, како би 

се избјегло проклизавање. 

 Дотрајали и оштећени поклопци 

морају се на вријеме замијенити. 

 

Члан 193. 

 

 За вријеме употребе и извођења 

радова, отвори на саобраћајним 

површинама се морају оградити видљивим 

препрекама и знацима, а по завршеној 

употреби, прописно се заштитити, а ограде 

и препреке уклонити. 

 

Члан 194. 

 

 О одржавању отвора за водовод, 

канализацију, електрику, телефонију, 

топловод и друге инсталације, старају се  

правна лица која управљају тим објектима. 

 О одржавању отвора за убацивање 

огревног и другог материјала, подрумских 

просторија, стамбених и пословних зграда, 

старају се физичка или правна лица која 

управљају стамбеним или пословним 

зградама. 

Члан 195. 

 

 Поклопци јавних шахтова који се 

налазе на саобраћајним површинама, морају 

се одржавати у исправном стању и са 

горњом ивицом у нивоу коловоза како би се 

омогућило нормално функционисање 

саобраћаја и отицање површинских вода. 

 

 

ОДВОДЊА 

АТМОСФЕРСКИХ И ДРУГИХ 

ОТПАДНИХ ВОДА СА ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ 
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Члан 196. 

 

 Уличне сливнике и друге комуналне 

уређаје за одводњу атмосферских и 

отпадних вода са јавних саобраћајних 

површина, одржава јавно комунално 

предузеће или друго правно лице коме 

Општина повјери вршење тих послова. 

 Лица из претходног става су дужна 

редовно чистити и одржавати сливнике, 

сливничке везе или сливне решетке, 

исправним и пропусним. 

 

Члан 197. 

 

 Отворене сливничке канале за 

одвођење атмосферских вода уз 

саобраћајнице, забрањено је премоштавати 

без одобрења Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 Забрањено је ненамјенско 

кориштење сливника. 

 

Члан 198. 

 

 Сви комунални отвори (шахтови, 

ревизиона окна, сливници) на јавним 

саобраћајним површинама морају се 

изводити према важећим прописима и 

стандардима и одржавати у исправном 

стању. 

 Отворе (шахтове) на водоводној, 

канализационој, електро, телефонској, 

топловодној или другој инсталационој 

мрежи, одржава правно лице које је власник 

или корисник тих инсталација. 

 

Члан 199. 

 

 Сви отвори из претходног члана 

морају бити затворени поклопцима на 

којима, по правилу, требају бити 

сигурносни затварачи. 

 Поклопци морају бити од ребрастог 

и рапавог отпорног материјала. 

 Дотрајали и излизани поклопци 

морају се редовно мијењати. 

 

Члан 200. 

 

 У вријеме извођења било каквих 

радова у отворима, исти се морају оградити 

посебним преградама и на начин да 

спречавају прилаз пролазницима, 

обиљежити видљивим знацима упозорења, 

а по завршетку радова, морају се прописно 

затворити. 

 

Члан 201. 

 

 Власници и корисници 

пољопривредног земљишта, као и другог 

земљишта које се налази поред улица, 

путева, паркинг-простора или других 

јавних површина, не могу преусмјеравати и 

скретати атмосферске воде на те површине, 

ради заштите сопственог земљишта. 

 

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ И 

РЕКРЕАЦИОНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Члан 202. 

 

Под зеленим и рекреационим јавним 

површинама, у смислу ове Одлуке, 

подразумијевају се парковске површине и 

травњаци, насади, живе ограде, дрвореди, 

цвијетњаци, игралишта и друге јавне 

површине под зеленилом. 

 

Члан 203. 

 

 Под одржавањем јавних зелених и 

рекреационих површина подразумијевају се 

следеће активности: 

- сјеча и уклањање сасушених, 

прераслих и дотрајалих стабала, 

- раскресивање и обликовање 

стабала и грмоликог биља, 

- окопавање биљног растиња и 

редовно залијевање, 

- сађење нових стабала и 

занављање биљног фонда, 

- сијање и кошење траве, 

- ђубрење и прехрањивање 

биљака, 

- уклањање отпадног грања, 

лишћа и другог отпадног 

материјала,, 

- одржавање жардињера и других 

посуда са украсним биљем, 

- заштита зеленила од биљних 

болести, 

- превентивно дјеловање на 

спречавању и уништавању 

штеточина, 

- одржавање парковских стаза, 

парковског мобилијара и друге 

опреме и објеката који му 

припадају, 
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- одржавање или реконструкција 

јавних зелених површина и 

- друге активности на 

континуираној заштити зелених 

површина. 

 

Члан 204. 

 

 Послове одржавања, уређивања и 

опремања јавних зелених и рекреационих 

површина на подручју града врши 

предузеће коме је Општина Рогатица 

повјерила ове послове, у складу са 

Програмом услуга из области индивидуалне 

и заједничке комуналне потрошње, 

усвојеног од стране Скупштине општине за 

сваку годину. 

 

Члан 205. 

 

 За организацију обављања послова 

одржавања, уређивања, опремања и заштите 

зелених и рекреационих површина, 

одговорно је Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 206. 

 

 Правна лица, власници предузећа, 

радњи и физичка лица, дужни су одржавати 

зелене и рекреационе површине чији су 

власници или корисници. 

 Послове одржавања, ова лица могу 

повјерити овлаштеном комуналном 

предузећу. 

 

Члан 207. 

 

Одржавање, уређивање, опремање и 

заштита јавних зелених и рекреационих 

површина, врше се у складу са Програмом 

услуга, а на основу елемената из 

одговарајућег регулационог плана, 

урбанистичког пројекта и УТУ , одобреним 

урбанистичком сагласношћу. 

 

Члан 208. 

 

 Ради заштите јавних зелених и 

рекреационих површина, забрањено је: 

 

- оштећивање и уништавање 

стабала, засада, травњака и 

цвијетњака, 

- резање и ломљење грана и 

врхова са украсног дрвећа и 

ниског растиња, 

- гуљење коре стабала, 

засијецање, савијање грана, 

ломљење и сл., 

- истицање плаката и рекламних 

паноа на стаблима, забијање 

ексера и вијака и сл., 

- пењање по дрвећу, брање 

плодова,  сјеменог и садног 

материјала, 

- вађење цвијетних и травнатих 

бусенова, 

- неовлаштено сакупљање и 

одвођење сувог грања, коре, 

младица и сл., 

- уништавање травњака, 

ископавање и одношење хумуса 

и земље, 

- напасање животиња на јавним и 

рекреационим површинама, 

- оштећивање и злоупотреба 

опреме за рекреацију, 

парковског материјала и опреме, 

- испуштање отпадних вода, 

киселина, уља и фекалија на 

јавне зелене површине, 

- вожња и паркирање возила на 

травњацима, стазама и 

парковима, 

- истовар и депоновање дрва, 

грађевинског или неког другог 

материјала, 

- депоновање снијега и леда и 

посипног материјала, 

- ложење ватре и спаљивање 

биља, 

- уништавање коријења биљака, 

- прекопавање и неовлаштено 

преношење садница, 

- прање, чишћење и поправка 

возила на јавним зеленим 

површинама, 

- бацање отпадака, 

- узнемиравање, хватање и 

убијање птица и других 

животиња које живе на зеленим 

површинама, 

- употреба у друге намјене 

површина и опреме 

намијењених за дјечију игру и 

коришћење справа за игру од 

стране одраслих особа и 
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- неовлаштена монтажа и 

постављање објеката на јавним 

зеленим и рекреационим 

површинама. 

 

Члан 209. 

 

 Правно лице коме је повјерено 

вршење послова одржавања јавних зелених 

површина, обавезно је редовно одржавати и 

попуњавати дрвореде, а сасушена и болесна 

стабла мијењати и надопуњавати стаблима 

исте врсте, уклањати суве гране и биљне 

штеточине. 

 

Члан 210. 

 

 Приликом уређења површина 

(бетонирања, асфалтирања, поплочавања и 

сл.) на којима постоје појединачна стабла, 

инвеститор, односно извођач радова мора 

оставити одговарајућу обрубљену  

слободну површину пречника мин. 0,80 м, 

рачунајући од дебла дрвета. 

 

Члан 211. 

 

 Прекопавање јавних зелених и 

рекреационих површина, ради постављања, 

уклањања, измјене и одржавања подземних 

инсталација и уређаја, може се вршити уз 

одобрење Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове. 

 Изузетно из става 1. овог члана, у 

случају изненадних и очигледних кварова 

на подземним инсталацијама, организација 

која управља инсталацијама може извршити 

прекопавање и отклањање квара, с тим што 

је дужна затражити накнадно одобрење за 

прекопавање јавне површине. 

 

Члан 212. 

 

 По завршетку радова, извођач је 

дужан да јавну површину доведе у 

првобитно стање и да уклони нечистоћу са 

површине на којој су радови извођени. 

 

Члан 213. 

 

Појединачна стабла на јавним 

зеленим површинама у близини стамбених 

објеката, морају се одржавати тако да не 

сметају становању, те да у већој мјери не 

покривају дневно свјетло. 

 Гране стабла не смију сметати 

нормалном функционисању јавне расвјете 

или утицати на безбједност саобраћаја. 

 Стабла и гране, која заклањају 

саобраћајне знакове, семафоре или сметају 

ваздушним водовима, морају се уклонити. 

 Стабла која сметају и угрожавају 

безбједност људи и објеката на било који 

начин, уклониће власник посједа, односно 

стабла у року од 7 дана од када је 

констатована опасност. 

 

Члан 214. 

 

 Ако је ријеч о ендемским врстама, 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, дужно је да 

прије сјече стабла затражи мишљење 

стручних лица која се баве заштитом 

ендемских врста биљака. 

 

Члан 215. 

 

 На јавној зеленој површини се по 

одобрењу Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, могу 

поставити жардињере и саксије са украсним 

биљем и цвијећем. 

 Власник одговарајућих посуда за 

цвијеће дужан је исте одржавати, 

обнављати и чистити. 

 

Члан 216. 

 

Лице које учини штету на зеленим и 

рекреационим површинама својим штетним 

радњама, употребом возила и слично, 

обавезно је надокнадити Општини 

причињену штету. 

 Стварна штета се процјењује према 

хортикултурној вриједности поједине 

биљке, оштећеног објекта или површине, а 

према цјеновнику правног или физичког 

лица коме је повјерено одржавање зелених 

и рекреационих површина.  

 

IV – СКУПЉАЊЕ, ОДВОЗ И 

ПОСТУПАЊЕ СА САКУПЉЕНИМ 

ОТПАДОМ 

ВРСТЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Члан 217. 

 

 Комуналним отпадом се сматрају  

све отпадне материје које настају као 
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посљедице животних активности и дијеле 

се на: 

- отпад на јавним површинама - 

улично смеће, 

- отпад из домаћинства – кућно 

смеће, 

- крупни отпад – гломазно смеће, 

- животињски отпад. 

-  

Члан 218. 

 

 Отпадом на јавним површинама, 

односно уличним смећем, сматрају се сви 

отпаци који се дневно стварају на тим 

површинама ( саобраћајницама, трговима, 

паркиралиштима, трговима, зеленим 

површинама и сл.). 

 Отпадом на јавним површинама 

сматра се и смеће настало усљед 

временских непогода. 

 

Члан 219. 

 

 Отпадом из домаћинства, односно 

кућним смећем сматрају се сви чврсти 

отпаци који настају у становима, 

заједничким просторијама стамбених 

зграда, пословним просторима, гаражама и 

двориштима, а који се по својој величини 

могу одлагати у одговарајуће посуде за 

комунални отпад. 

 Отпад из домаћинства чине: 

 

- отпаци који настају припремом 

и конзумацијом хране, 

- прашина и смеће настало 

чишћењем стамбених и 

пословних просторија, 

- пепео, луг, чађ и друге 

сагорелине, 

- отпадни материјал из 

здравствених установа, 

- разни отпаци скупљени у 

домаћинствима, радионицама, 

радним и сличним просторијама 

као што су лименке, разбијено 

посуђе, разбијено стакло, 

пластика, комади текстила, 

папир, отпаци од обуће, 

дворишно смеће. 

-  

Члан 220. 

 

 Отпадом из домаћинства, не 

сматрају се: земља, грађевински шут, 

шљака, дворишни и тавански отпад, као и 

други крупнији отпаци који настају у 

процесу индустријске, занатске, 

грађевинске, пољопривредне или друге 

производње. 

 

Члан 221. 

 

 Крупним отпадом, односно 

гломазним смећем, сматрају се отпаци који 

се по својој величини, запремини, саставу, 

мјесту и условима настајања не могу свести 

ни у једну другу категорију отпада. 

 Ради се о чврстим отпацима који 

настају у становима, заједничким 

просторијама стамбених зграда и 

пословним просторијама, као што су: 

- кућански апарати, 

- већи комади покућства и 

санитарних уређаја, 

- картонска, дрвена и жељезна 

амбалажа, 

- веће количине шљаке и пепела 

из постројења централног 

гријања, 

- веће количине пиљевине, траве, 

папира, пластике, лименки и сл., 

- веће количине отпадног воћа и 

поврћа из трговина и складишта. 

- грађевински отпад и веће 

количине шута и земље,  

- разни индустријски и занатски 

отпад и 

- остављена хаварисана возила 

или њихови дијелови. 

 

Члан 222. 

 

 Отпадни материјал настао редовним 

чишћењем дворишта, осим депонован у 

посуде за отпад, може бити увезан у 

снопове или упакован у најлонске вреће. 

 

Члан 223. 

 

 Животињски отпад је отпад 

органског поријекла који настаје као 

резултат индустријске обраде меса, месних 

прерађевина, или као резултат угибања 

животиња и појаве животињских лешева. 

 Животињски отпад на подручју 

општине Рогатица мора у најкраћем року 

бити уклоњен са јавних и других површина. 
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Члан 224. 

 

 Власници угинулих животиња и 

други грађани, који региструју лешеве 

животиња, дужни су о томе обавијестити 

надлежну ветеринарску службу, санитарну 

инспекцију и комуналну полицију. 

 Закопавање угинулих животиња у 

насељима изван града врше власници уз 

сагласност надлежног санитарног 

инспектора. 

 

САКУПЉАЊЕ И ОДВОЗ 

СМЕЋА И УПОТРЕБА ДЕПОНИЈЕ ЗА 

ОТПАД 

 

Члан 225. 

 

 Отпад из домаћинстава – кућно 

смеће, по правилу се разврстава на смеће 

које се састоји од отпадака који се даље 

могу користити и на неупотребљиви кућни 

отпад. 

 Отпаци који се могу употријебити, 

одлажу се у посебне спремнике, означене  

јасно видљивим ознакама за коју врсту 

отпада су намијењени (папир, стакло, 

жељезо, пластика и сл.). 

 

Члан 226. 

 

 Мјеста за постављање спремника из 

претходног члана, одређује Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 На посуди за смеће, мора бити 

ознака корисника или власника посуде. 

 

Члан 227. 

 

Зграде у којима се кућно смеће 

одлаже у посуде за смеће морају имати 

одређени простор за смјештај посуда, као и 

довољан број посуда. 

 

Члан 228. 

 

 Смеће из стамбених и пословних 

просторија,  до тренутка одвожења, одлаже 

се у лимене канте са поклопцем, удаљене од 

објекта минимално 10 м, уколико то 

дозвољавају просторне и друге могућности. 

 Пословне просторије које не 

располажу са дворишним површинама, 

посуде за смеће, постављају унутар објекта, 

с тим да се одлагањем смећа у овим 

посудама обезбиједи санитарно-хигијенски 

минимум. 

 Пословни објекти који се налазе на 

мјестима гдје се канта стандардних 

димензија, због естетике или скученог 

простора, не може смјестити, за смеће могу 

користити пластичне затворене посуде 

минималне запремине V= 10 l , или 

одговарајуће пластичне вреће. 

 

Члан 229. 

 

 У стамбеним зградама, мјесто 

посуде за смеће одређује Скупштина 

етажних власника односно њен Управни 

одбор, у сарадњи са комуналном полицијом 

и даваоцем комуналних услуга. 

 

Члан 230. 

 

 Број посуда за смеће одређује се 

тако да су власници стамбених објеката- 

грађани, дужни обезбиједити једну канту за 

одлагање смећа запремине V=100 l. 

 Заједница етажних власника у 

стамбеним зградама дужна је набавити и 

ставити у употребу један контејнер 

запремине V=1,1 м
3
 на 20 станова у згради. 

 Инвеститор новоизграђеног објекта 

дужан је набавити један типизирани 

контејнер на 20 новоизграђених станова. 

 Власници пословних простора и 

предузетници, дужни су набавити 

одговарајућу посуду за одлагање отпада, у 

зависности од величине пословног простора 

и количине створеног отпада –лимену канту 

V=100 l или контејнер V=1,1 м
3
. 

 Предузећа и друга правна лица, за 

своје потребе су дужна набавити одређен 

број контејнера за одлагања отпада, а у 

складу са својим потребама. 

 

Члан 231. 

 

 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. 

 

Члан 232. 

 

 Спремнике (контејнере) за улично 

смеће, набавља давалац услуга уз 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___29   

 

  Број 5____               

 

2 

 

обезбјеђење финансијских средстава 

Општине Рогатица. 

 Мјесто за смјештај контејнера за 

одлагање комуналног отпада, одређује 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

 

Члан 233. 

 

 Дотрајале контејнере замјењује 

давалац услуга. 

 Комунална полиција утврђује број 

дотрајалих контејнера. 

 Мјеста на којима су постављени 

контејнери, морају се држати у чистом и 

уредном стању. 

 Корисници посуда за смеће, дужни 

су исте прати, вршити дезинфекцију и 

дезинсекцију, најмање 2 пута годишње и 

исте одржавати у исправном стању. 

 

Члан 234. 

 

 Корисници пословних простора, 

дужни су амбалажни отпад одлагати на 

посебна мјеста која одреди давалац 

комуналних услуга коме је повјерен посао 

одвоза смећа. 

 

Члан 235. 

 

 Забрањено је оштећивати 

контејнере, посуде за кућно смеће, 

улијевати у њих текућине, бацати жар, 

врући пепео, бацати остатке животиња, 

грађевински материјал, гломазну амбалажу, 

дијелове кућног намјештаја и сл. 

 Забрањено је онемогућавати 

сабирном возилу даваоца услуга приступ 

посудама за смеће. 

 

Члан 236. 

 

 Одвоз смећа врши давалац услуга са 

специјалним возилом за смеће, са 

затвореном лименом каросеријом. 

 Вријеме и начин превоза смећа, 

одређује давалац услуга. 

 

Члан 237. 

 

 Давалац услуга чишћења и одвоза 

смећа са јавних површина, обавезан је да 

обезбједи одржавање простора око 

контејнера у граду, те да врши редовно 

чишћење и уклањање гломазног отпада са 

јавних површина. 

 

Члан 238. 

 

 На позицијама до којих возило за 

утовар и превоз смећа не може да дође, 

корисници услуга су дужни да посуде за 

смеће изнесу до мјеста одређеног за 

прикупљање смећа. 

 

Члан 239. 

 

 Свако оштећење или прљање 

проузроковано одвозом смећа, радници 

ангажовани на прикупљању и одвозу смећа, 

дужни су одмах уклонити, а расуто смеће 

прикупити и површину помести. 

 Након пражњења контејнера или 

других посуда за смеће, радници су их 

дужни вратити на мјесто и затворити 

поклопац посуде. Смеће расуто приликом 

одлагања, дужни су очистити корисници 

услуга. 

 

Члан 240. 

 

 Крупни отпад се одвози према 

посебном плану. 

 Корисници одвоза отпада, дужни су 

крупни отпад одложити на мјестима и у 

вријеме означено у обавјештењу о одвозу 

крупног отпада, а које издаје давалац 

комуналне услуге. 

 

Члан 241. 

 

 Крупни отпад који се не сакупља и 

одвози у складу са претходним чланом, 

власник отпада дужан је сам исти одвући на 

депонију смећа. 

 

Члан 242. 

 

Давалац услуга коме су повјерени  

послови одвоза смећа, дужан је 

организовати и одвоз већих количина шута, 

шљаке и другог отпадног грађевинског 

материјала, а по захтјеву и о трошку 

власника или извођача радова. 

 

Члан 243. 

 

 Забрањено је крупни отпад одлагати 

на мјеста која нису за то одређена. 
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 Забрањено је одлагање крупног 

отпада у посуде за кућно смеће и 

контејнере. 

 

Члан 244. 

 

 Забрањује се свим правним и 

физичким лицима одлагање отпада било 

које врсте на јавним површинама у граду, 

као што су: улице, тротоари, тргови, 

паркиралишта, паркови, шеталишта, 

оштећени, порушени или напуштени 

објекти и дворишта уз такве објекте и друге 

јавне површине. 

 

Члан 245. 

 

 Забрањује се одлагање отпада уз 

путеве било које категорије и уз 

водотокове, као и друге јавне површине у 

урбаном и ван урбаном подручју Рогатице. 

 

Члан 246. 

 

 Коначно одлагање отпадака, врши 

се искључиво на утврђеном простору – 

градској депонији «Рудине». 

 

Члан 247. 

 

 Одвоз и депоновање смећа врши 

давалац услуга, на депонију из претходног 

члана, која се одржава и експлоатише на 

начин утврђен пројектним елаборатом. 

 

Члан 248. 

 

 Депонија мора бити ограђена и 

имати заштитни појас и приступни пут. 

 Отпад и смеће на депонији се 

одлажу на мјесту и према распореду које 

одреди давалац услуга. 

 Покривање смећа земљом врши се 

редовно и на такав начин да се спријечи 

растурање отпадака и ширење непријатних 

мириса и испарења. 

 

Члан 249. 

 

 На депонији се морају изградити 

објекти и уређаји за личну хигијену и 

заштиту запослених радника. 

 

 

 

Члан 250. 

 

Забрањено је ван депоније 

истоварати или депоновати земљу, 

грађевински материјал и шут, шљаку, 

амбалажу и друге отпатке, као и изручивати 

фекалне материје ван мјеста која су за то 

одређена. 

 

Члан 251. 

 

 Лицима која службено нису везана 

за рад депоније, забрањен је сваки улазак у 

круг депоније. 

 Забрањено је неовлаштено 

пребирање, разгртање и одвоз отпада са 

депоније. 

 На депонији је забрањено одлагање 

лешева угинулих животиња. 

 

Члан 252. 

 

 Имаоци крупног отпада, који по 

својој величини, запремини, саставу, мјесту 

и условима одлагања, не може бити 

третиран као улични или кућни отпад, 

дужни су исти одвозити на градску 

депонију, у властитој режији и уз плаћање 

накнаде за коришћење депоније, или овај 

посао повјерити даваоцу комуналних 

услуга уз плаћену накнаду за извршену 

услугу. 

 

Члан 253. 

 

 Одвоз и закопавање лешева 

животиња, врши давалац комуналних 

услуга о трошку власника угинуле 

животиње. 

 

Члан 254. 

 

 Лешеви животиња угинулих или 

убијених због заразних болести, прије 

закопавања, морају се обавезно 

дезинфиковати путем овлаштене стручне 

установе, као и просторије и предмети који 

су били изложени загађењу. 

 

Члан 255. 

 

 Закопавање животињских лешева, 

врши се у ископаној јами минималне 

дубине 2 м, уз претходно дезинфиковање 

леша. 
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Члан 256. 

 

 Отпаци из клаоница, закопавају се 

на начин, као и лешеви угинулих 

животиња. 

 Мјесто закопавања одређује 

ветеринарска станица и санитарна 

инспекција. 

 

Члан 257. 

 

 Све отпатке који настају у 

клаоницама и месницама (отпаци меса, 

кости, масноће, лој и сл.), депонују се у 

црне најлон вреће, до момента преузимања 

и одвожења. 

 Забрањено је наведене вреће 

одлагати у канте за смеће или контејнере. 

 

Члан 258. 

 

 На јавним површинама, отпаци се 

морају бацити у корпе за отпатке. 

 Корпе се постављају на позицијама 

на којима не ометају саобраћај возила и 

пјешака. 

 Корпе морају бити обојене 

прикладно околини, постављене на 

стубовима, бетонским носачима или као 

слободностојеће. 

 

Члан 259. 

 

 Пражњење корпи врши се сваки дан.  

Постављање корпи за отпатке врши давалац 

услуга. 

 

Члан 260. 

 

 На сеоским подручјима, смеће из 

трговина, локала, јавних културних, 

социјалних и здравствених установа, 

сакупља се у лимене канте стандардних 

димензија, а депонује  у посебно ископане 

јаме у којима се сагориви дио спаљује. 

 

Члан 261. 

 

 Затрпавање ових јама врши се 

слојем земље кад количина смећа достигне 

ниво од 50 цм, нижи од терена на коме је 

јама ископана. 

 

 

ОДЛАГАЊЕ ЗЕМЉЕ, ОТПАДНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И 

ДРВНОГ ОТПАДА 

 

Члан 262. 

 

 Извођач грађевинских радова као и 

власник постројења за прераду дрвета, 

дужан је вишак земље са ископа и отпадни 

грађевински материјал, пилотину и дрвни 

отпад одлагати на, за ту сврху, предвиђена 

одлагалишта. 

 Површину за одлагање вишка земље 

из ископа и отпадног грађевинског 

материјала, пилотине и дрвног отпада, 

привременог или трајног карактера, 

одређује Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

  

Члан 263. 

 

 Извођач, односно инвеститор 

грађевинских радова, као и власник 

постројења за прераду дрвета, дужан је 

прије почетка извођења радова прибавити 

одобрење Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове за одлагање 

вишка земље и другог грађевинског отпада, 

односно пилотине и другог дрвног отпада. 

 У одобрењу из претходног става се 

утврђује мјесто одлагања и количина 

материјала који се може одложити, као и 

висина накнаде коју је извођач, инвеститор, 

односно, власник дужан уплатити на име 

кориштења одлагалишта. 

 

Члан 264. 

 

 Забрањено је одлагати земљу, 

отпадни грађевински материјал, пилотину и 

дрвни отпад изван одлагалишта 

предвиђених за ту намјену. 

 Земљу и отпадни грађевински 

материјал, пилотину и дрвни отпад одложен 

изван одлагалишта, уклониће Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове о трошку лица које је извршило 

одлагање. 

 Забрањено је одлагање земље и 

отпадног материјала на градску депонију 

комуналног, односно санитарног отпада, 

осим у случају када се утврди потреба за 

извођењем одређених грађевинских радова 

на депонији. 
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Члан 265. 

 

 Пилотина и други дрвни отпад, могу 

се прописно транспортовати до постројења 

за спаљивање, индустријских пећи и 

котловница. 

 Власници овог отпада, могу 

транспортовати исти и до других 

потрошача заинересованих за ову врсту 

отпада као енергента. 

 

V  -  УКЛАЊАЊЕ СНИЈЕГА И ЛЕДА 

СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 266. 

 
 Уклањање снијега и леда са јавних 

површина обавља се у складу са  

Програмом чишћења у зимским условима, 

којим се утврђује приоритет, редослијед и 

начин зимског одржавања путева, улица и 

других јавних саобраћајних површина. 

 

Члан 267. 

 

 Чишћење снијега и леда и 

спречавање поледице на тротоарима, 

коловозима, трговима, паркинзима и сл. 

обавља правно лице коме се повјере ови 

послови. 

 

Члан 268. 

 

 Оперативни план организације 

зимског одржавања саобраћајних површина 

доноси Начелник општине на приједлог 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, најкасније до 

01.октобра за наступајућу зимску сезону. 

 

Члан 269. 

 

 Снијег и лед се уклањају са јавних 

саобраћајних површина, као и са кровова 

зграда уз јавне саобраћајне површине. 

 Снијег са јавних површина почиње 

да се уклања кад достигне висину од 10 цм, 

а ако пада непрекидно, мора се уклањати 

више пута. 

 Лед са јавних површина се уклања 

одмах. 

 Снијег и лед са кровова зграда 

уклањају се у случајевима када постоји 

могућност отискивања и обрушавања, чиме 

би се евентуално угрозила безбједност 

пролазника. 

 

Члан 270. 

 

 За уклањање снијега и леда са 

јавних саобраћајних површина (путева и 

улица), одговорно је правно лице коме су 

повјерени послови зимске службе. 

 Улице у насељу које су уједно и 

дионице магистралног и регионалног пута 

одржава надлежно предузеће, коме је ЈП 

„Путеви Републике Српске“ повјерило 

вршење ових послова.   

 За уклањање снијега и леда са стаза, 

степеништа и путева на јавним зеленим 

површинама, одговорно је правно  лице 

коме је повјерено вршење послова 

одржавања јавних зелених површина. 

 За уклањање снијега и леда са 

кровова пословних зграда, одговорно је 

предузеће или друга правна и физичка 

лица која су власници или корисници 

простора у тим зградама. 
 За уклањање снијега и леда са 

кровова стамбених зграда, одговорни су 

власници или корисници станова у њима, 

односно Заједнице етажних власника. 

 За уклањање снијега и леда са 

тротоара, паркиралишта, тргова, спортских 

објеката, аутобуских стајалишта и сличних 

простора, одговорно је правно лице које 

управља тим површинама или се њима 

користи, односно правно или физичко лице 

коме је повјерено одржавање ових 

површина. 

 За уклањање снијега и леда са 

тротоара у улицама уз зграде, одговорни су 

власници зграда, односно власници или 

корисници станова и пословних простора у 

зградама. 

 За уклањање снијега и леда са 

плочника уз киоске и друге привремене 

објекте и уређаје, одговорни су власници, 

односно њихови корисници. 

 За уклањање снијега и леда са такси 

-стајалишта, одговорно је Удружење 

таксиста. 

 

Члан 271. 

 

Јавне саобраћајне површине могу се 

ради спречавања поледице посипати 

одговарујућим посипним материјалом. 
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 Коловози који у трупу пута имају 

јавну канализацију, а изграђени су од 

асфалта или бетона, не смију се посипати 

материјалом гранулације веће од Ø 8 мм. 

 Јавне површине уз дрвореде не 

смију се посипати сољу или другим 

хемијским средствима за отапање леда. 

 

Члан 272. 

 

 Снијег и лед који се уклања са 

јавних површина, скупља се на гомиле на 

мјеста погодна за одвоз или отапање. 

 При сакупљању снијега и леда мора 

се водити рачуна да коловоз и тротоар 

остану проходни, као и да је обезбјеђен 

прилаз водоводним и канализационим 

шахтовима . 

 

Члан 273. 

 

 Снијег и лед се морају чистити 

уклањати средствима којима се не оштећује 

коловоз, тротоар и улична инсталација, те 

засади на јавним површинама. 

 

Члан 274. 

 

 Приликом уклањања снијега и леда са 

саобраћајних и других јавних површина, 

забрањује   се:   

             -    бацање снијега и леда испред 

објеката на саобраћајницу, 

- затрпавање снијегом и ледом 

сливних решетки и шахтова, 

- депоновање снијега и леда у 

паркове и на зелене површине, 

- санкање и клизање на јавним 

саобраћајним површинама и 

- посипање пепелом простора 

испред пословних објеката и 

других јавних површина. 

 

          VI  -  ПРИВРЕМЕНО 

ЗАУЗИМАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 275. 

 

 Под привременим заузимањем јавне 

површине у смислу ове одлуке, сматра се: 

 

- постављање, монтажа и 

изградња привремених 

монтажно-демонтажних 

објеката од лаког  материјала, 

- постављање свих врста тезги, 

столова, сталака, расхладних 

витрина, импровизованих 

носача и уређаја за продају 

сладоледа, прехрамбених 

производа који се припремају на 

лицу мјеста, пецива, воћа  и 

поврћа, љековитог биља, 

цвијећа, књига, часописа,    

разгледница,  сувенира, лутрије, 

сандука за чишћење обуће, 

огласних и рекламних паноа и 

сл, 

- постављање љетних башти, 

тенди и привремених продајних 

и изложбених мјеста испред 

пословних објеката и 

просторија, 

- постављање забавних радњи и 

спортских садржаја, 

- постављање или депоновање 

амбалаже испред 

угоститељских, трговинских и 

других радњи, 

- постављање и монтажа 

грађевинских фасадних скела, 

- постављање шатора за 

камповање, 

- депоновање грађевинског, 

огревног или другог материјала 

и 

- вршење  повремених радњи у 

изузетним приликама  на јавним 

површинама, 

 

Члан 276. 

 

    Заузимање и коришћење јавних 

површина врши се на основу рјешења о 

урбанистичкој  сагласности  коју издаје 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, уз мишљење 

комуналне полиције, те уз претходну 

сугласност Начелника општине. 

 

Члан 277. 

 

 Урбанистичка сугласност се, између 

осталог, издаје на основу претходно 

утврђених локација и на основу Студије о 

размјештају привремених објеката. 
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Члан 278. 

 

 Уз захтјев за издавање урбанистичке 

сагласности за заузимање и коришћење 

дијела јавне површине потребно је 

приложити: 

a) за продајно мјесто и друге 

услужне дјелатности које се 

обављају у привременим 

монтажно-демонтажним 

објектима од лаког материјала - 

одобрење за обављање 

дјелатности;  

                                                                               

- фото-каталошки или графички  

приказ  

   објекта; 

 б)  за продајно мјесто и друге 

услужне дјелатности отвореног типа 

 - одобрење за обављање дјелатности;  

     - подаци о намјени продајног мјеста.; 

 

             ц) за постављање љетних башти, 

тенди, надстрешница и других лаганих 

конструкција 

 - одобрење за обављање дјелатности; 

       - графички приказ конструкције; 

 

             д) за постављање забавних радњи  и 

спортских садржаја 

                                                                                            

- одобрење за обављање дјелатности;      

                                                                                            

- доказ о исправности уређаја; 

  - организациона шема садржаја; 

  

             е) за постављање и монтажу 

грађевинских фасадних скела површине.  

 -  рјешење о одобрењу за грађење;  

 -  скица са приказом заузимања јавне   

Физичка лица која немају регистровану 

дјелатност, уз поднијети захтјев прилажу 

                                                                              

- фото-каталошки или графички 

приказ објекта; 

                                                               - подаци о намјени објекта. 

Члан 279. 

 

   Прије издавања урбанистичке 

сагласности  за заузимање дијела јавне 

површине, у случају када се ради  о јавним 

путевима, улицама, паркиралиштима, и сл., 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове прибавља 

мишљење Полицијске станице  Рогатица о 

евентулним сметњама за безбједност 

саобраћаја. 

 

Члан 280. 

 

 Рјешењем о урбанистичкој 

сагласности за заузимање дијела јавне 

површине, одређује се лице коме се 

одобрава заузимање јавне површине, 

локалитет, врста објекта, димензије и други 

потребни УТУ, као и временски период 

кориштења и висина накнаде за кориштење 

земљишта. 

 

Члан 281. 

 

 Слободне јавне површине се 

додјељују јавним надметањем -  

лицитацијом. 

 Лицитацију спроводи Комисија коју 

образује Начелник, а састоји се од 

предсједника и два члана са мандатом од  

двије године. 

 Лицитација се проводи на начин и 

по поступку предвиђеном за поступак 

јавног надметања за продају непокретности 

у друштвеној својини. 

 Почетну цијену 1 м2 заузете јавне 

површине код лицитације одређује 

Начелник општине. 

 

Члан 282. 

 

 Заузимање јавних површина, осим у 

случајевима из претходног члана, одобрава 

се и на  основу појединачних захтјева и у 

случајевима када се ради о површинама 

које представљају логичан саставни дио 

пословних простора на којима подносилац 

захтјева обавља излагање , рекламирање 

робе и услуга , осим ако се не ради о 

саобраћајној површини. 

 

Члан 283. 

 

 За привремено заузимање јавне 

површине, привремени корисник је дужан 

плаћати накнаду која се уплаћује у буџет 

Општине, а употребљава за развој 

комуналне инфраструктуре. 

 Висину накнаде за заузимање јавних 

површина  утврђује Начелник  општине на 

приједлог Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, а у 

зависности од намјене за коју се врши 
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заузимање земљишта, као и од   зоне у  

којој се налази  предметна локација, изузев 

за локације на којима је висина накнаде 

утврђена лицитацијом.  

 Висину накнаде и начин наплате 

путем Одјељења за финансије утврђује 

Начелник општине закључком за сваку 

годину, а најкасније до 15. јануара текуће 

године. 

 

Члан 284. 

 

 Привремено заузимање јавних 

површина се може одобрити на период од 

највише једне године, с' тим да се 

заузимање   ради постављања љетних 

башти  одобрава за период од 01. априла  до 

31. октобра текуће године. 

 

Члан 285. 

 

 Изузетно, уколико се ради о првом 

кориснику јавне површине који је имао 

посебне трошкове у вези са привођењем 

површина намјени за коју се издаје 

урбанистичка  сагласност, заузимање се 

може одобрити и на период од двије 

године. 

 

Члан 286. 

 

 Постојећи објекти на јавним 

површинама, сходно издатим одобрењима и 

сагласностима, наставиће да се користе до 

истека рока издатог рјешења, односно, 

зависно од локације до привођења 

земљишта трајној намјени. 

 За такве објекте, који настављају да 

егзистирају у простору врши се контрола 

издатих рјешења и њихово евентуално 

продужење важности, уколико нису 

промијењени урбанистички или други 

услови и захтјеви. 

 

Члан 287. 

 

 У најужем дијелу Рогатице, односно 

у захвату улице Српске слоге, од раскршћа 

са улицом Јанка Јоловића, до раскршћа са 

улицом Радомира Нешковића,на Тргу 

ослободилаца, у улици Српских мајки, као 

и у зони Основне школе, забрањује се 

даљње постављање, монтажа или градња 

других привремених објеката. 

 За постављање, монтажу или 

градњу објеката у захвату магистралног и 

регионалног пута, односно у њиховом 

заштитном појасу примјењиваће се одредбе 

Инструкције о поступку издавања одобрења 

за изградњу грађевина у заштитном путном 

појасу аутопутева, брзих путева, 

магистралних и регионалних путева ( „ 

Службени гласник Републике Српске“, број 

50/05) и Уредбе о легализацији бесправно 

изграђених објеката ( „ Службени гласник 

Републике Српске“, број 55/05). 

 Затечени привремени објекти 

наставиће да се користе сходно одредбама 

претходног члана.  

 

Члан 288. 

 

 Заузимање јавне површине на 

основу захтјева одобриће се и у случају 

јавног окупљања  

( предизборних митинга, организованих 

скупова, државних и вјерских празника ), а 

ради постављања одређених привремених 

објекта и уређаја, трибина, столица и сл. 

 

Члан 289. 

 

 Мјеста на јавним површинама на 

којима је одобрено постављање столова и 

столица, уређење љетних башти и сл., 

морају испуњавати следеће услове: 

 

- ходна линија, не смије бити ужа 

од 2 м, а удаљеност ограде 

љетне баште од руба 

саобраћајнице не смије бити 

мања од 1 м,  

- љетне баште својом површином 

не смију затворити 

вентилационе и друге сличне 

отворе на заузетим површинама, 

- висина  мобилне ограде не смије 

бити већа од 1м, 

- ако се љетна башта налази на 

простору зелене површине, иста 

се мора заштитити 

одговарајућом монтажно-

демонтажном подлогом, 

- по престанку рада, мора се 

уклонити све што је било у 

функцији љетне баште и 

површина привести првобитној 

намјени  у року од 10 дана од 

престанка рада . 
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Члан 290. 

 

 Мјеста на јавним површинама   на 

којима је одобрено постављање мобилних 

објеката морају испуњавати следеће услове: 

 

- постављање ових објеката не 

смије угрозити безбједност 

саобраћаја, кретање  

      пјешака   и    редовно 

кориштење објеката у окружењу и 

- објекти не смију изазивати 

сувишну буку, угрожавати 

околни простор, ометати визуре 

и  прегледност саобраћајница и 

естетски умањивати општи 

изглед локације. 

 

Члан 291. 

 

Корисници јавних површина дужни 

су стално одржавати јавне површине у 

чистом и уредном стању, заједно са 

припадајућим привременим објектима и 

непосредним окружењем. 

 Коришћени простор, ранији 

корисник је дужан уредити и предати га у 

стању које одговара ранијем стању. 

 

Члан 292. 

 

Објекти који се налазе на јавним 

површинама без одобрења Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, или противно одобрењу, или са 

одобрењем које је престало да важи као и 

објекти корисника који се не придржавају  

услова одређених у одобрењу, уклониће се 

о трошку корисника у року од 48 часова. 

 Жалба изјављена против рјешења о 

уклањању не одлаже извршење рјешења. 

 

Члан 293. 

 

 У случају да корисник неуредно 

измирује обавезу плаћања накнаде, тако да 

дугује више од 3 мјесечна износа, одобрење 

за коришћење јавне површине ће се 

укинути, а против корисника покренути 

поступак за принудну наплату дуговања.   

 

 

 

 

Члан 294. 

 

 У случају заузимања јавне 

површине веће од одобрене, корисник је 

дужан за вишак заузете површине 

исплатити двоструку накнаду за читаво 

вријеме трајања одобрења, те вишак заузете 

површине вратити у првобитно стање у 

року од 3 дана, а у супротном , објекат ће се 

уклонити о трошку корисника. 

 

Члан 295. 

 

 Забрањено је на јавним површинама 

постављати рампе, стубиће и жардињере, 

као и друге физичке препреке без одобрења 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

 

РЕД КОД ИСТОВАРА, УТОВАРА 

И СМЈЕШТАВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 

 

Члан 296. 

 

За утовар, смјештај и истовар 

грађевинског материјала, подизање скеле, 

полагање трачница за кранске дизалице и 

стаза за друге грађевинске машине, те 

поправке вањских дијелова зграде и сличне 

грађевинске радове, може се у  складу са 

прописима о безбједности саобраћаја 

привремено користити јавна површина. 

 

Члан 297. 

 
Одобрење за кориштење јавне 

површине за радове из претходног члана, 

на захтјев извођача радова или 

инвеститора, издаје Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

У одобрењу се између осталог 

прецизирају услови и начин истовара, 

смјештај грађевинског материјала, мјере 

безбједности, рок важења одобрења, 

начин одржавања депоније материјала и 

други услови. 

Коришћењем јавне површине 

произилази обавеза плаћања накнаде за 

коришћење заузете површине. 
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Начин плаћања и висина накнаде, 

утврђују се на начин предвиђен у члану 

283. ове одлуке. 

 

Члан 298. 

 

Код извођења оваквих радова, мора 

се осигурати проходност ходних 

површина, тротоара и коловоза, а извођач 

је дужан предузимати и мјере против 

прљања и оштећивања заузетих 

површина, и то: 

- чистити јавне површине око 

градилишта од свих врста 

грађевинских и других 

материјала, блата, бетона, 

малтера и сл., 

- полијевати трошни материјал за 

вријеме извођења рушења 

грађевина, како би се 

спријечило стварање прашине и 

- чистити уличне сливнике у 

непосредној близини извођења 

радова. 

 

Члан 299. 

 

 Заузети дио јавне површине мора се 

оградити уредном оградом која се мора 

посебно означити, а по потреби и 

освијетлити. 

 Грађевински материјал мора бити 

уредно сложен тако да не спречава отицање 

оборинских вода. 

 

Члан 300. 

 

 Извођач радова је дужан да осигура 

да се земља на радним позицијама не 

расипа и не обрушава, а да се растресити 

материјал држи у сандуцима или оградама. 

 Мијешање бетона и малтера 

дозвољено је у намјенским уређајима или 

возилима за мијешање, односно на лименим 

таблама. 

 Уколико се радови из било ког 

разлога, на дуже вријеме обуставе, 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове може 

наредити да се са јавних површина уклоне 

скеле и други материјал. 

 Јавна површина се по правилу не 

може користити за одлагање земље, шута и 

другог грађевинског материјала, осим за 

онолико, колико се може одвести у току 24 

часа. 

 

Члан 301. 

 

 Ако се грађевински материјал 

одлаже уз дрвеће, стабла се морају заштити, 

тако да се дебло стабла заштити 

привременом дрвеном оградом на 

удаљености не мањој од 15 цм од коре 

стабла. 

 

Члан 302. 

 

 Извођач радова је дужан да 

најкасније 24 часа по завршетку радова и 

уклањања опреме са јавне површине 

обавијести Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове , да му јавна 

површина више није потребна. 

 Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове  ће извршити 

преглед те површине и инсистирати на 

обавези довођења исте у првобитно стање. 

 Без записника о пријему јавне 

површине након завршетка радова не може 

се издати одобрење за употребу објекта. 

 

Члан 303. 

 

 За истовар дрва, угља и сличних 

материјала у изузетним ситуацијама, 

дозвољено је да се потребни дио јавне 

површине употријеби, али искључиво на 

начин да се тиме не омета саобраћај возила 

и пјешака. 

 Огревни материјал се са  јавне 

површине мора уклонити најкасније за 48 

сати, а употријебљена површина очистити и 

опрати. 

 Цијепање дрва и разбијање угља на 

јавним површинама није дозвољено. 

 

УКЛАЊАЊЕ 

ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ 

ПРЕДМЕТА 

И НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА 

 
Члан 304. 

 

 Сви противправно постављени 

предмети и уређаји на објектима и јавним 

површинама (покретни уређаји и направе, 

штандови, приколице, рекламни и други 
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панои, натписи фирми, обавјештења, 

путокази, стубићи, посуде за цвијеће, 

грађевински материјал, огрев и сл.) морају 

се уклонити. 

 

Члан 305. 

 

 Рјешење о уклањају са роком 

уклањања који не може бити краћи од 3 

нити дужи од 8 дана, доноси Комунална 

полиција. 

 Ако корисник или власник 

противправно постављеног предмета сам не 

уклони предмет, исти ће бити уклоњен о 

његовом трошку, укључујући и трошкове 

премјештања и складиштења, те трошкове 

евентуалне санације јавне површине. 

 

Члан 306. 

 

 Напуштена, нерегистрована, 

хаварисана и технички неисправна возила 

или њихови дијелови, остављени на јавним 

површинама дуже од 15 дана, уклониће се о 

трошку власника и депоновати на за то 

одређено мјесто. 

 

Члан 307. 

 

 Уколико је власник возила непознат, 

Комунална полиција ће прије издавања 

налога за уклањање возила, у средствима 

јавног информисања позвати власника да у 

року од 7 дана уклони возило са јавне 

површине, уз упозорење да ће у противном 

возило бити уклоњено о трошку власника. 

 

РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 
  

Члан 308. 

 

 Јавне површине се могу 

прекопавати ради постављања подземних 

инсталација и уређаја, њиховог одржавања, 

реконструкције и поправке, као и 

постављања подземних објеката, 

инсталација и уређаја чији се дијелови 

налазе под земљом. 

 Инвеститор, односно извођач радова 

на изградњи или реконструкцији 

комуналних, електро, ПТТ и сличних 

инсталација и објеката, гасовода и сл., 

дужан је прибавити сагласности свих јавних 

предузећа која имају изграђену 

инфраструктуру. 

 Прије почетка извођења радова, 

инвеститор је дужан прибавити одобрење за 

извођење радова којим се регулишу услови 

и  начин прекопавања јавних површина, 

термини почетка и завршетка радова и 

начин санације јавне површине. 

 

Члан 309. 

 

 Подносилац захтјева за прекопавање 

дужан је уз захтјев поднијети пројекат 

инсталација или прикључака због којих се и 

врши прекопавање, прецизне податке о 

дужини, дубини и ширини прекопа, промјер 

инсталације и сл. 

 Поред ових елемената, подносилац 

захтјева је дужан приложити план 

техничког регулисања саобраћаја, а код 

кварова на постојећим подземним 

инсталацијама и извод из катастра 

подземних инсталација. 

 

Члан 310. 

 

 За прекопавање јавних површина, 

извођач је дужан платити одговарајућу 

накнаду чија се висина утврђује одлуком о 

комуналним таксама. 

 Изузетно, у случају изненадних и 

очигледних кварова на подземним 

инсталацијама, прекопавање се може 

вршити и без одобрења, уз обавезу његовог 

накнадног прибављања. 

 

Члан 311. 

 

 При прекопавању јавних површина, 

извођач радова је дужан: 

- обиљежити мјесто радова 

потребним саобраћајним 

знацима, 

- током ноћи освијетлити 

градилиште или обиљежити 

потребном саобраћајном 

сигнализацијом, 

- ископане канале и ровове 

обезбиједити одговарајућом 

заштитном оградом. 

 

Члан 312. 

 

 Уколико се коловоз раскопава по 

површини, раскопавање се врши етапно, 
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тако да једна страна коловоза увијек буде 

оспособљена за одвијање саобраћаја. 

 Уколико су радови такве природе да 

се саобраћај мора обуставити, инвеститор је 

дужан прибавити и сагласност Полицијске 

станице Рогатица за евентуално затварање 

саобраћајнице,  при чему је обавезан да 

мјесто извођења радова означи прописаном 

сигнализацијом, а радове обави у што 

краћем року. 

 Уколико се врши прекопавање 

тротоара извођач је дужан да осигура 

безбједан прелаз пјешака преко ископа и 

несметан приступ школи, болници, 

продавницама и сл. 

 

Члан 313. 

 

Земља и други материјал из ископа 

морају се привремено депоновати само са 

једне стране коловоза или тротоара. 

 

 

Члан 314. 

 

 Раскопавање јавних површина се не 

може вршити у периоду  од 01.новембра 

текуће до 15. марта наредне године, осим у 

случајевима хитних интервенција у 

зимском периоду. 

 У том случају прекопана површина 

се мора довести у првобитно стање 

почетком грађевинске сезоне, односно до 

15. априла, а до тада се иста одржава у 

смислу привремене функционалности 

(пошљунчавање, бетонирање, 

тампонирање). 

 

Члан 315. 

 

 Инвеститор, односно извођач радова 

дужан је одмах по завршетку одобрених 

радова на раскопавању јавних површина 

исте довести у исправно и уредно стање, да 

отклони евентуална оштећења. 

 Раскопане асфалтне површине 

коловоза и тротоара, извођач радова је 

дужан довести у првобитно стање. 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

УЧИЊЕНЕ НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 

 

 

 

Члан 316. 

 

 Сву штету учињену на јавној 

површини, објектима и уређајима који су 

њен саставни дио или се налазе на њој, 

извршилац је дужан поправити повратом 

површине у пређашње стање, или ако то 

није могуће, дужан је надокнадити штету. 

 Уколико извршилац штете не плати 

накнаду за учињену штету, штета ће се 

наплатити судским путем 

 

Члан 317. 

 

 Накнада штете може бити стварна и 

паушална. 

 Стварна штета се наплаћује увијек 

ако је настала штета премашила износ од 

300,00 КМ, те ако је за отклањање штете 

потребно ангажовање трећих лица. 

 Стварну штету утврђује правно лице 

коме је повјерено вршење појединих 

комуналних услуга. 

 

Члан 318. 

 

 Паушална накнада штете се 

наплаћује у случају мање штете, или ако се 

иста не може са сигурношћу утврдити, а 

вриједност штете не премашује 300,00 КМ 

према цјеновнику правног лица коме је 

повјерено вршење појединих комуналних 

услуга. 

VII  -   НАДЗОР  

 
Члан 319. 

 

 Надзор над  спровођењем  

комуналних дјелатности, комуналног реда и 

одредби прописаних овом одлуком, обавља 

комунална полиција у сарадњи са 

Одјељењем за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, урбанистичко 

грађевинским, санитарним и 

водопривредним инспектором. 

 

Члан 320. 

 

 У вршењу комуналног надзора,  

Комунална полиција сарађује са 

грађевинским и другим општинским 

инспекторима, а поред овлаштења 

прописаних Законом о комуналној 

полицији ( „Службени гласник Републике 
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Српске“, број85/03), комунална полиција је 

овлаштена да: 

 

- надзире примјену закона и 

одредби ове одлуке, 

- нареди обуставу радова ако 

прегледом утврди да се они не  

обављају у складу са одредбама 

ове одлуке. 

- забрани обављање радова који 

се изводе без одобрења 

Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове  

или противно одобрењу, 

- забрани употребу неисправног 

комуналног објекта, уређаја или 

направе док се недостаци не 

отклоне, 

- нареди уклањање предмета, 

објеката, уређаја који су 

постављени без одобрења или 

супротно одобрењу, 

- подноси захтјеве за покретање 

кривичних, прекршајних и 

других поступака, 

- изриче и наплаћује новчане 

казне на лицу мјеста у складу са 

одредбама ове одлуке.  

 Комунална полиција је овлаштена 

да доноси писмене и усмене налоге у 

облику рјешења и закључака за провођење 

радњи наведених у претходном ставу.      

 

Члан 321. 

 

 У обављању својих послова, 

комунална полиција је дужна придржавати 

се закона, других прописа и ове одлуке. 

 Комунална полиција обавља 

послове надзора самостално у име 

Општине, поступа и доноси акте  у оквиру 

дужности и овлаштења утврђених  овом 

одлуком и другим прописима. 

  

Члан 322. 

 

 Ако извршилац прекршаја не 

поступи по рјешењу комуналне полиције, 

исту радњу 

 (  уклањање, чишћење, поправак, замјена и 

сл.) јавне површине извршиће комунална 

полиција путем другог лица, а о трошку и 

на ризик извршиоца. 

 

 

Члан 323. 

 

 Правна и физичка лица су дужна 

комуналној полицији омогућити несметано 

обављање надзора, као и приступ у 

просторије, објекте, на земљиште, до 

уређаја и направа, дати личне податке и 

пружити друга потребна обавјештења. 

 

Члан 324. 

 

 Ако комунална полиција у свом 

раду наиђе на отпор, затражиће помоћ од 

надлежне Полицијске станице и других 

надлежних општинских органа. 

 

Члан 325. 

 

 На приједлог Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, Начелник општине може одредити 

поједине периоде у години као периоде 

уређења и побољшања естетског изгледа 

општине Рогатица. 

 У том случају, сва правна и физичка 

лица дужна су учествовати у акцијама на 

уређењу  и уљепшавању естетског изгледа 

града и насељених мјеста. 

 

VIII  -   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 326. 

 

 Новачаном казном у износу  од 200 

до 3000 КМ, казниће се правно лице, а у 

износу од 50  до 300 КМ одговорно лице у 

правном лицу за прекршаје, ако : 

 

 1. не одржава у уредном  и чистом 

стању фасаде   и друге вањске дијелове 

зграда  ( чл. 9., 10.), 

 2.  предузима радове на одржавању и 

уређењу фасада и других вањских дијелова 

зграде  супротно чл. 12., 13., 14. и 15.( став 

1. ),  

           3.  поставља и одржава ограде 

супротно чл. 16., 17. и 18., 

           4.  не одржава вртове, воћњаке и 

друге сличне површине ограђене или 

неограђене  површине испред зграде, ( чл. 

19. ), 

           5.  на јавној површини неовлаштено и 

без одобрења постави рекламе, натписе, 

рекламне ормариће, паное, плакате, излоге, 

јарболе, транспаренте и сл. ( чл. 20. ), 
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6. поставља плакате, огласе и 

сличне објаве изван  за то 

одређених мјеста ( чл. 23.,27.), 

7. поступи супротно забрани из 

чл.26.,  

8. не поступи по одредбама из чл. 

28.и 29., 

9. постави рекламни натпис или 

назив фирме, супротно чл. 30. и 

31., 

10. не уклони натпис у року од 15 

дана од дана престанка обављања 

дјелатности или пресељења  ( чл. 

33.), 

11. не уклони предмет, уређај или 

направу у року од 7 дана  од дана 

престанка важења одобрења 

(чл.34), 

12. не поступи по одредбама из чл. 

37. и 38.,  

13. истакне нечисту, поцијепану, 

похабану, изблиједјелу или 

заставу чије димензије нису 

прописне ( чл.39.), 

14. не поступи по одредбама из чл. 

41., 

15. постави споменике, спомен 

плоче, скулптуре и сл., без 

одобрења    ( чл. 44.), 

16. постављене споменике, спомен 

плоче, скулптуре и сл., уништава, 

прља, или на други начин 

оштећује ( чл.47.), 

17. не одржава у уредном и  

исправном стању повјерене 

рекреационе и јавне површине, 

спортска и дјечија игралишта  и 

друге јавне спортске објекте ( чл. 

49.,50.,и 51.) , 

18. не одржава  расвјету у стању 

функционалне исправности ( 

чл.54.),  

19. оштећује и уништава расвјетне 

стубове, расвјетна тијела,  ако на 

њих лијепи или поставља огласе, 

обавјештења рекламе и сл.( 

чл.59.ст.1.), 

20. не одржава у  исправном стању 

станичне објекте, терминале, 

санитарне уређаје и  

      станични простор ( чл.60.), 

21. клупе и остали станични 

мобилијар не одржава у чистом и 

уредном стању ( чл.61.), 

22. без одобрења поставља 

надстрешнице за путнике ( чл.64), 

23. стајалишта аутобуског саобраћаја 

и стајалишта такси превоза не 

одржава у уредном и 

      исправном стању (чл. 65.и 66.), 

24. не одржава јавна паркиралишта и 

паркинг просторе у уредном стању   ( 

чл. 67.), 

25. поступи супротно члановима 

79.,80.,81., 

26. одбацује отпатке и покварене 

намирнице  по пијачном простору 

ван за то  предвиђених посуда      ( 

чл. 89.), 

27. поступи супротно одредби чл.90. 

и 91., 

28. поступи супротно одредбама  чл. 

93.,95. и 96., 

29. не обезбиједи услове на радном 

мјесту под којима неће ометати  и 

угрожавати становништво      буком 

или нарушавати јавни ред и мир 

(чл.99), 

30. поступи супротно одредбама  

члана  103.( став 1.) и 104. 

31. не одржава у исправном стању 

јавне комуналне објекте и уређаје 

(чл.108.), 

32. комуналне објекте и уређаје у 

општој употреби уништава или на 

други начин  оштећује ( чл.109.), 

33. поступи супротно забранама из 

чл. 112. 

34. јавне телефонске говорнице и 

поштанске сандучиће не одржава  у 

исправном стању и не отклања 

кварове у прописаном року (чл.122), 

35. не поступи по одредбама чл. 123. 

36. врши случајно или намјерно 

загађење и утиче на здравствену 

исправност воде ( чл. 126.ст.2), 

37. не спроводи мјере заштите  за 

изворишна подручја (чл.128.), 

38. не осигура уредно 

водоснабдијевање  (чл.132.), 

39. не поступи по одредби из чл.137 

(ст.2.), 

40. поступи супротно одредби  из чл. 

141., 

41. поступи супротно одредбама 

чл.143. и 144., 

42. не одржава водоводну и  

канализациону инсталацију  у 

исправном и функционалном   
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      стању ( чл.145) 

43. се приликом изградње нужника 

не придржава услова из чл. 149., 

44. не поступи по одредбама  чл. 150. 

и 151., 

45. поступи супротно забранама  из 

чл. 159., 

46. не изврши обавезе систематске  

дезинсекције и дератизације ( чл. 

164.), 

47. не одржава чистоћу на 

површинама и објектима 

намијењеним јавној употреби  

     (чл. 171.,172.,и 173.)   

48. поступи супротно забранама из 

чл.174., 

49. не поступа по одредби чл.175., 

50. не очисти и не уреди јавну 

површину у захвату саобраћајних 

површина ( чл.180.,) 

51. не поступи по одредбама чл.181., 

52. поступи супротно забранама из 

чланова 182. и 183., 

53. се извођач грађевинских  радова  

у  захвату саобраћајних површина не 

придржава  одредби   чл.184. 

54. не уклони бесправно изграђене 

ограде, заштитне стубове, рампе или 

прилазе у захвату  саобраћајних 

површина и у року који му  је дат ( 

чл.187.), 

55. својим прилазним путевима и 

улицама од својих објеката, прљају, 

оштећују или угрожавају  другу 

саобраћајну површину (чл.188.), 

56. прекопава јавне собраћајне 

површине  супротно условима из чл. 

189.и 190., 

57. не одржава уредно саобраћајне 

површине и уличне отворе ( чл. 191.), 

58. приликом извођења радова 

поступи супротно чл. 193., 

59. не одржава у исправном стању 

сливнике, сливничке везе или сливне 

решетке  (чл.196.), 

60. поступи супротно забранама из 

чл. 197., 

61. поступи супротно одредбама из 

чл. 199. и 200., 

62. преусмјерава и скреће 

атмосферске воде на саобраћајне и 

друге јавне површине ( чл. 201.), 

63. не одржава зелене и рекреационе 

површине ( чл.206.), 

64. поступи супротно појединачним 

забранама из чл. 208., 

65. не одржава дрвореде (чл. 209.), 

66. прекопава зелену или 

рекреациону површину без 

прибављеног одобрења ( чл.211.), 

67. по завршетку радова на јавној 

површину исту не доведе у 

првобитно стање (чл.212.), 

68. не одржава уредним и чистим 

жардињере или друге посуде за 

украсно биље ( чл.215.), 

69. не поступи по одредбама из 

чл.230. ст.2,3,4 и 5., 

70. не поступи по одредбама из чл. 

233. ст. 2. и 3. , 

71. амбалажни отпад одлаже ван за 

то одређених мјеста (чл.234.), 

72. поступи супротно забранама из 

чл.235., 

73. не обезбиједи одржавање 

простора  око контејнера  и не врши 

редовно чишћење и уклањање    

гломазног отпада (чл.237.), 

74. поступи супротно одредбама чл. 

239. ст.1. и 2., 

75. не поступи по одредбама чл. 242. 

76. поступи супротно забранама из 

чл.243., 

77. поступи супротно забранама из 

чл.244. и 245., 

78. поступи супротно забранама из 

чл.250. и 251., 

79. поступи супротно одредби из 

чл.254., 

80. животињски отпад и отпад из 

клаоница и месница одлаже у 

контејнере или канте за смеће             

( чл.257.),  

81. баци или депонује отпад ван 

корпи за отпатке ( чл.258), 

82. вишак земље, отпадни 

грађевински материјал, пилотину и 

дрвни отпад одлаже ван за то 

одређених     одлагалишта ( чл.262. 

ст. 1.), 

83. започне или настави радове без 

одобрења за одлагање отпадног 

материјала ( чл.263.), 

84. поступи супротно забранама из 

чл. 264. ст. 1. и 3.  

85. не уклања  снијег и лед са јавних 

површина и објеката ( чл.270.), 

86. поступи супротно забранама из 

чл. 274., 
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87. заузме јавну површину без 

одобрења (чл.276.), 

88. не одржава привремено заузете 

површине у уредном и  чистом стању 

(чл. 291.ст.1.), 

89. коришћени простор – јавну 

површину, по престанку рада или по 

истеку времена одређеног у      

одобрењу, не уреди и преда  у стању 

које одговара ранијем стању  

     ( чл.291.ст.2.), 

90. поступи супротно забрани из 

чл.295. 

91. приликом извођења радова прља 

или оштећује  заузету јавну 

површину (чл. 298.), 

92. не огради градилиште и заузети 

дио јавне површине и држи 

грађевински материјал противно 

одредбама чл. 299. 

93. поступи супротно одредбама чл. 

300. ст. 1.2. и 4., 

94. одлаже грађевински материјал уз 

стабла без заштите( чл. 301), 

95. поступи супротно одредбама чл. 

303., 

96. противправно постави предмете 

на јавним површинама ( чл.304.), 

97.  раскопавање јавних површина  

врши без прибављених сагласности и 

одобрења за извођење радова 

(чл.308.ст.2.и 3.), 

98. приликом извођења радова не 

поступи по одредбама  чл. 311.,312.и 

313., 

99. по завршетку радова, прекопане 

површине не доведе у исправно и 

уредно стање ( чл.315.), 

         100. комуналној полицији не омогући 

несметано вршење надзора ( чл. 323.), 

         101. не учествује у планираним и 

најављеним акцијама уређења и 

уљепшавања града и насељених  мјеста ( чл. 

325. ст. 2.). 

                

 За прекршаје утврђене у ставу 1. 

овог члана, казниће се и појединац који 

самостално обавља дјелатност ( самостални 

привредник), новчаном казном од 100 до 

1000 КМ. 

 

Члан 327. 

 

Новчаном казном у износу од 10 до 

100 КМ, казниће се грађанин  ако: 

 

1. не одржава у  уредном и чистом 

стању фасаде и вањске дјелове 

зграде  (чл. 9,10.), 

2. предузима радове на одржавању 

и уређењу фасада и других 

вањских дијелова зграде без 

прибављеног одобрења за 

извођење радова (чл. 12.), 

3. неовлаштено дозиђује или 

затвара фасадне елементе, 

гомила старе ствари, остатке 

намјештаја и сличних предмета 

(чл. 15.), 

4. поставља ограду супротно 

одредбама члана 16. 17. и 18,  

5. вртове, воћњаке и друге сличне 

површине ограђене или 

неограђене површине испред 

зграде, ограде као и неизграђено 

земљиште уз јавне површине не 

држи уреденим и чистим (чл. 

19.), 

6. на јавној површини 

неовлаштено и без одобрења 

постави огласе и сличне објаве 

(чл. 20.),  

7. поставља огласе, обавјештења и 

сличне објаве изван зато 

одређених мјеста (чл. 23. и 27.), 

8. поступи супротно забрани из 

члана 26,  

9. поставља споменике, спомен-

плоче, скулптуре и слично без 

одобрења   (чл. 44.), 

10. уништава, прља или на други 

начин оштећује постављене 

споменике, спомен-плоче, 

скулптуре и слично (чл. 47.), 

11. оштећује и уништава расвјетне 

стубове и тијела и ако на њих 

лијепи и поставља огласе, 

обавјештења и слично (чл. 59. 

ст. 1.), 

12. не одржава у уредном стању 

паркинг просторе који 

припадају стамбеним зградама         

(чл. 67. ст. 3.), 

13. држи крупну и ситну стоку или 

живину, супротно забрани из 

члана 100. и 101, 

14. не обезбједи услове за држање 

ситне стоке и живине из члана 

102, 
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15. поступи супротно забранама из 

члана 103,  

16. изгради или задржи помоћни 

господарски објекат у урбаној 

И-зони (чл. 104.), 

17. поступи супротно забранама из 

члана 109,  

18. поступи супротно забранама из 

члана 117. (ст. 2.), 

19. поступи супротно забрани из 

члана 118. (ст. 2.),  

20. се не придржава датих уптстава  

и обавјештења датим на јавним 

објектима као што су јавна 

купалишта, чесме, бунареви, 

спортско-рекреациони центри, 

игралишта и слично (чл. 125. ст. 

1.), 

21. поступи супротно забрани из 

члана 133, 

22. поступи супротно одредби 

члана 143, 

23. се приликом изградње  нужника 

не прдржава услова из члана 

149, 

24. не поступи по одредбама члана 

150. и 151. 

25. поступи супротно забранама из 

члана 159. 

26. не изврши обавезе систематске 

дезинсекције и дератизације (чл. 

164.), 

27. не одржава чистоћу у 

двориштима и на земљишту које 

служи редовној употреби 

објекта        (чл. 173.), 

28. поступи супротно забранама из 

члана 174. 

29. поступи супротно забранама из 

члана 182. и 183, 

30. не уклони бесправне ограде, 

заштитне стубове, рампе или 

прилазе у захвату саобраћајних 

површина и у року који му је 

дат (чл. 187.), 

31. својим прилазним путевима и 

улицама од својих објеката, 

прљају, оштећују или 

угрожавају другу саобраћајну 

површину ( чл. 188.), 

32. прекопава јавне саобраћајне 

површине супротно условима из 

члана 189. и 190, 

33. оштећује или  не одржава отворе 

за убацивање огревног и другог 

материјала и подрумских 

просторија (чл. 194. ст. 2.), 

34. поступи супротно забранама из 

члана 197. 

35. прусмјерава и скреће 

атмосферске воде на 

саобраћајне и друге јавне 

површине (чл. 201.), 

36. поступи супротно појединачним 

забранама из члана 208. 

37. не обавјести надлежне службе о 

присуству угинулих животиња 

(чл. 224.), 

38. не обезбеди посуду за одлагање 

кућног отпада (чл. 230, ст. 1.), 

39. не поступа по одредбама члана 

233. ст. 2 и 3., 

40. поступи супротно забранама из 

члана 235, 

41. не покупи и не очисти смеће 

расуто приликом одлагања (чл. 

239, ст. 3.), 

42. не сакупи и одвезе крупни отпад 

на одређену депонију (чл. 241.), 

43. поступи супротно забранама из 

члана 243, 

44. поступи супротно забранама из 

члана 244. и 245, 

45. поступи супротно забранама из 

члана 250. и 251, 

46. поступи супротно одредби 

члана 254, 

47. баци или депонује отпад ван  

корпи за отпатке (чл. 258.), 

48. не уклања снијег и лед испред 

својих објеката и кровова (чл. 

270.), 

49. поступи супротно забранама из 

члана 274, 

50. заузме јавну површину без 

одобрења-урбанистичке 

сагласности (чл. 276.), 

51. не одржава привремено заузету 

површину у уредном и чистом 

стању (чл. 291. ст. 1.), 

52. поступи супротно забрани у 

члану 295, 

53. приликом извођења радова прља 

или оштећује заузету јавну 

површину (чл. 298.), 

54. поступи супротно одредбама  из 

члана 300. (ст. 1,2 и 4.), 

55. одлаже грађевински материјал 

уз стабла без заштите (чл. 301.), 
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56. поступи супротно одредбама из 

члана 303, 

57. противправно постави предмете 

на јавним површинама (чл. 

304.), 

58. по завршетку радова прекопане 

површине не доведе у исправно 

и уредно стање (чл. 315.), 

59. комуналној полицији не 

омогући несметано вршење 

надзора (чл. 323.), 

60. не учествује у планираним и 

најављеним акцијама уређења и 

уљепшавања града и насељених 

мјеста (чл. 325. ст. 2.). 

 

Члан 328. 

 

 Новчаном казном на лицу мјеста –

мандатном казном , у износу од 10 КМ, 

казниће се грађанин ако: 

1. поступа супротно забрани из чл. 

15. ст. 2., 

2. поступа  супротно забрани из 

чл. 26., 

3. поступа супротно забрани из чл. 

27., 

4. поступа супротно забрани из чл. 

39., 

5. поступа супротно забрани из чл. 

47., 

6. поступа супротно забрани из чл. 

59.ст.1., 

7. поступа супротно забрани из чл. 

77.ст.2. , 

8. поступа супротно забрани из чл. 

89. , 

9. поступа супротно забрани из 

чл.103., 

10. поступа супротно забранама из 

чл. 109., 

11. поступа супротно забрани из 

чл.112. , 

12. поступа супротно забрани из 

чл.117. ст.2., 

13. поступа супротно забрани из чл. 

118. ст.2., 

14. поступа супротно забрани из 

чл.133.ст.2, 

15. поступа супротно забранама из 

чл. 159., 

16. поступа супротно забранама из 

чл.174., 

17. поступа супротно забранама из 

чл. 182., 

18. поступа супротно забрани из 

чл.183., 

19. поступа супротно забрани из 

чл.197., 

20. поступа супротно забрани из 

чл.201., 

21. поступа супротно забранама из 

чл.  208., 

22. поступа супротно забранама из 

чл.235., 

23. поступа супротно забранама из 

чл. 243., 

24. поступа супротно забрани из чл. 

244., 

25. поступ супротно  забрани из чл. 

245., 

26. поступа супротно забрани из чл. 

250., 

27. поступа супротно забранама из 

чл. 251., 

28. поступа супротно забранама из 

чл. 274., 

29. поступа супротно забрани из чл. 

295., 

30. поступа супротно забрани из чл. 

303. ст.3. 

 

 За прекршаје утврђене у ставу 1. 

овог члана , новчаном казном на лицу 

мјеста у износу од 30 КМ, казниће се 

одговорно лице у правном лицу и 

самостални привредник. 

 

IX-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 
Члан 329. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке, 

престају да важе: 

 

- Одлука о привременом 

заузимању јавних површина на 

подручју општине Рогатица, 

      бр. 01-023-7-96  од  12.06.1996. 

године,  

- Одлука о утврђивању 

комуналних дјелатности од 

посебног друштвеног интереса 

које нису прописане Законом о 

комуналним дјелатностима , 

бр.01-023-22/96  од 23.12.1996. 

године, 

- Одлука о обавезном одлагању 

отпадака на градску депонију „ 
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Рудине“, бр.01-022-5/98 од 

14.04. 1998. године , 

- Одлука о забрани држања стоке 

и друге живине и уклањању 

господарских објеката из ужег 

градског насеља, бр. 01-022-

21/98  од   28. 12. 1998. године, 

- Одлука о одржавању, 

уређивању, опремању и заштити 

зелених и рекреационих 

површина на подручју општине 

Рогатица , бр. 01/2-022-2 /02   од  

28. 02. 2002. године  

       ( „Службене новине Града 

Српско Сарајево“, број 3/02). 

 

Члан 330. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на Огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у " Службеном  гласнику Општине 

Рогатица" .  

 
Број:01/2-022-26/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            
                      

     Кемо Чамџи 

На основу члана 7. став 3. и члана 

20. став 2. Закона о јавним путевима 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број:3/04), те члана 29. Статута општине 

Рогатица, (''Службени гласник општине 

Рогатица'', број:01/05), Скупштина општине 

Рогатица на сједници одржаној  31.10. 

2005.године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о разврставању, управљању и заштити 

мреже локалних и некатегорисаних 

путева и улица 

 у насељу на подручју општине Рогатица  

 

 
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се уређује 

разврставање, управљање и заштита мреже 

локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Рогатица, као и улица у 

насељу, те начин управљања,  њиховог 

одржавања и заштите. 

 

Члан 2. 

 

 Локални пут, у смислу ове одлуке, је 

јавни пут у општој употреби који повезује 

насеља на подручју општине Рогатица или 

повезује дијелове општине са територијом 

сусједне општине. 

 

Члан 3. 

 

 Некатегорисани пут, у смислу ове 

одлуке, је површина која се користи за 

саобраћај по ма ком основу и која је 

доступна већем броју разних корисника 

(сеоски, пољски и шумски путеви, путеви 

на насипима за одбрану од поплава, 

простори око индустријских, 

пољопривредних, шумских и других 

привредних објеката, бензинских пумпи, 

аутобуских станица, прилазни путеви, 

путеви у приватном власништву, 

бициклистичке и пјешачке стазе, 

паркиралишта и сл.). 

 

Члан 4. 

 

 Улица, у смислу ове одлуке, је дио 

пута у насељеном мјесту са тротоаром и 

ивичњаком, поред кога се најмање са једне 

стране, налазе редови кућа или група 

зграда. 

 Улице у насељу које се поклапају са 

правцима магистралног и регионалног пута, 

сматрају се дијеловима тих путева. 

 

 

II- РАЗВРСТАВАЊЕ ПУТЕВА 

 
Члан 5. 

 

  Локалним путевима у 

смислу члана 2. ове  одлуке одређују се: 
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Ред.бр. Бр. пута   п р а  в а ц   дужина (км) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

   1.     L- 1.      Борика-Стара Гора-Агаровићи-Мљекара-Борика      15,00  

   2.     L- 2        Кадарев До-Берковићи-Глуховина-Мркоњићи      15,00 

   3.                     L- 3      Сељани-Пешурићи          10,00 

   4.                L- 4      Рогатица-Козићи-Слатина         13,00 

   5.     L- 5      Рогатица-Ракитница-Закомо-граница општине      16,00 

   6.     L- 6      Саставци-Месићи-Јабука         13,00 

   7.     L- 7      Вран До-Враголови-Лађевине                      6,00 

   8.     L- 8       Стјенице –Батово                                   8,00 

   9.     L- 9      Г.Кукавице-Варошиште-Сурови          5,00 

  10.     L-10      Ковањ-Гучево-Добрашина                      6,00 

  11.     L-11      Мркоњићи-Бокшаница-Брезова Раван                     9,00 

  12.     L-12      Будета-Брезова Раван-Жепа                    16,00 

  13.     L-13      Жепа-Пуртићи-граница опшине           8,00 

  14.     L-14      Будета-Данилов Лагер-гр. општине                      4,00 

  15.     L-15      Пешурићи-Пресјечени Бор                                                    2,50 

  16.     L-16      Рег. пут 450 (Јелика)- Штавањ                                             3,00 

  17.                    L-17      Округло-Шаторовићи                        2,00 

  18.                    L-18      Пљешевица-Загорице                           2,50 

  19.                    L-19      Лужница-Пљешевица-Сељани            3,00 

  20.                    L-20     Рогатица-Птичијак-Крнчићи-Сељани           3,00 

  21.                    L-21      Загановићи-Дробнићи-Косово                       4,50 

  22.                    L-22      Д.Кукавице-Тушине-Брчигово                                     5,00 

  23.                    L-23      Г.Месићи-Вражалице                        5,00 

  24.                    L-24      Равне-Русановићи             3,00 

  25.                    L-25      Рогатица-Матино Брдо-Апсан                       2,50 

  26.                    L-26      Топлик-Апсан-Лађевине            5,00 

  27.                    L-27      Рогатица-Живаљевина-Ковањ                       4,50 
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Члан 6. 

 

 Некатегорисани путеви у смисли члана 3 ове одлуке, одређују се: 

 

Ред.бр.  Бр.пута  п р а в а ц    дужина (км) 

__________________________________________________________________________ 

 1.   N- 1   Врба-Припечак-граница општине  5,00 

 2.   N- 2   Брезова Раван-Вратар                 3,00 

 3.   N- 3   Жепа – Слап     4,00 

 4.   N- 4   Будета-Мислово               2,00 

 5.   N- 5   Подгвозд-Лазе-Боровац   4,00 

 6.   N- 6   Помедник-Домановина-Шетићи  4,00 

 7.   N- 7   Бабљак – Рађевићи    3,00 

 8.   N- 8   Рег.пут 450 - Округло-Тморни До  2,00 

 9.    N- 9   Шаторовићи-Загорице    2,50 

10.   N-10   Осово-Кустурице    4,00  

11.   N-11   Осово-Бранковићи    3,00 

12.   N-12   Сељани-Стрмац-Метаљка   4,00 

13.   N-13   Г.Сељани-Распут Њиве-Мађер  4,00 

14.   N-14   Врела-Подзасада-Г.Сељани    2,50 

15.   N-15   Пљешевица-Водовод Зиличина  2,00  

16.   N-16   Закомо-Побрдаље-Д.Закомо               2,00 

17.   N-17   Козићи-Копљевићи-Орахово   3,50 

18.   N-18   Солаковићи-Покривеник   3,00 

19.   N-19   Водице-Шљивно    3,00 

20.   N-20   Чадовина-Вратсалићи    3,00 

21.   N-21                         Каменолом Дуб-Мишевина-Пљеско  3,00 

22.               N-22                         Девета Стражара-Брчигово   2,50 

23.     N-23   Враголови-Голубовићи   3,00 

24.   N-24 Бурати-Божине    1,50 

25.   N-25 М 19.3 (Подобртићи)-Газије   3,00 

26.               N-26 Стјенице-Рабар    2,00 

27.   N-27 Апсан-Феризовићи    4,50 

28.   N-28                        М 19.3-Кујунџијевићи-Прибошијевићи-Рудник 4,00 

29.   N-29 Топлик-Долови               1,50 

30.   N-30 М 19.3 – Крамер Село   1,00 

31.   N-31 М 19.3 – Гривци    1,00 

32.    N-32 М 19.3 – Боровско    4,00 

33.   N-33 М 19.3 – Козадре-Добрашина  4,50 

34.   N-34 Гучево-Доња Вода                                           1,00 

35.   N-35 Радава-Зиличина                                              1,00 

36.   N-36 Букрићи-Павичина Кула                                 2,00 

37.   N-37 Ковањ – Лепеница                                           1,50 

38.   N-38 Кулета-Месићи                                                2,50 

39.   N-38 Месићи – Изгумање                                        1,50 
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Члан 7. 

 

 Улице у смислу члана 4. ове одлуке, одређују се: 

 

 

Ред.бр.             бр.улице                н а з и в 

___________________________________________________________________________ 

 

   1.   U- 1  Српске слоге 

   2.   U- 2  Јанка Јоловића 

   3.   U- 3  Ђенерала Драже 

   4.   U- 4  Пере Косорића 

   5.   U- 5  Сердар Јанка 

   6.   U- 6  Радомира Нешковића 

   7.   U- 7  Рогатиче бригаде 

   8.   U- 8  Милоша Форцана 

   9.   U- 9  Радничка 

  10.   U-10  Романијска 

  11.   U-11  Славка Глуховића 

  12.   U-12  Српских мајки 

  13   U-13  Закула 

  14.   U-14  Сјемећка 

  15.   U-15  Омладинска 

  16.   U-16  Крајишких бораца 

  17.   U-17  Добровољачка 

  18.   U-18  Подлуњска 

  19.   U-19  Милорада Каришика 

  20.   U-20  Пионирска 

  21.   U-21  Радивоја Косорића 

  22.   U-22  Филипа Вишњића 

  23.   U-23  Ковачи 

  24.   U-24  Равногорска 

  25.   U-25  Данила Ђокића 

  26.   U-26  Старине Новака 

  27.   U-27  Алексе Шантића 

  28.   U-28  Ужичка  

  29.   U-29  Подхридска 

  30.   U-30  Првомајска 

  31.   U-31  Преображенска 

  32.   U-32  Јована Дучића 

  33.   U-33  Весе Рацковића 

  34.   U-34  Доње поље 

  35.   U-35  Миће Соколовића 

  36.   U-36  Боричка 

  37.   U-37  Оплошће 

  38.   U-38  Холуч 
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      III  - УПРАВЉАЊЕ, 

ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШИТА 

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА 

И УЛИЦА У НАСЕЉУ 

 

Члан 8. 

 

 Обављање послова управљања, 

одржавања и заштите локалних путева и 

улица на подручју општине Рогатица са 

свим припадајућим путним објектима, 

обезбјеђује надлежни орган општине. 

 

Члан 9. 

 

 Некатегорисаним путевима, заједно 

са припадајућим објектима, управаљају 

Мјесне заједнице, свака на свом подручју. 

 

Члан 10. 

 

 Изградња, реконструкција, 

одржавање и коришћење шумских путева, 

ближе уређује Шумско газдинство Рогатица 

за газдовање и управљање шумама. 

 

Члан 11. 

 

 Локални и некатегорисани путеви и 

улице у насељу морају се одржавати у 

таквом стању да се на њима може вршити 

трајан, безбједан и неометан саобраћај за 

који су намијењени. 

 

Члан 12. 

 

 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА обухвата: 

 

1.Отклањање недостатака на коловозу и 

трупу пута, 

2.Радове на одржавању банкина, косина, 

насипа, усјека и засјека, 

3.Одржавање путних објеката, 

4.Одржавање потребне прегледности на 

путу, 

5.Редовно чишћење коловоза, одводних 

и других објеката и уређаја, 

6.Зимско одржавање путева и улица, 

7.Постављање, замјена, уклањање и 

оправка саобраћајних знакова, ознака на 

коловозу и         

   друге опреме, 

8.Одржавање зелених површина и 

засада у путном појасу, 

9.Уклањање хаварисаних возила, 

расутог терета и другог материјала и 

предмета, 
10.Периодично обнављање коловозних 

застора, замјена провизорних-привремених 

објеката  

     сталним објектима, 

11.Отклањање недостатака на путу усљед 

којих на одређеним мјестима долази до 

саобраћајних  

      незгода. 

 

Члан 13. 

 

 Ближа правила и техничке услове за 

ОДРЖАВАЊЕ јавних путева и улица 

одредиће се посебном одлуком , а у складу 

са Правилником о одржавању јавних путева 

и објеката (''Службени гласник Републике 

Српске'', број:23/05). 

 

Члан 14. 

 

 ЗАШТИТА  јавних путева и улица у 

насељу обухвата: 

 

1.Заштита од оштећења трупа пута, 

2.Заштита путних грађевинских објеката и 

опреме пута, 

3.Заштита саобраћајне сигнализације, 

4.Заштита опреме пута и других објеката 

који служе путу, 

5.Контрола тежине, осовинског оптерећења 

и димензија возила и терета, 

6.Спречавање бесправне изградње у трупу 

пута и заштитном појасу пута, 

7.Обавјештавање корисника путева о стању 

на путевима и њиховој проходности. 

 

Члан 15. 

 

 Возила свих врста која саобраћају 

на локалним и некатегорисаним путевима, 

као и улицама у насељу, са савременим 

коловозним застором, морају имати точкове 

са пумпаним гумама. 

 Моторна возила са гусјеницама могу 

саобраћати на јавним путевима и улицама 

са савременим коловозним застором, под 

условом да су опремљена одговарајућим 

заштитним облогама. 
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Члан 16. 

 

 Ради заштите локалних и 

некатегорисаних путева и улица у насељу, 

на подручју општине Рогатица се утврђује 

осовинско оптерећење моторних возила на 

путевима које износи   

6 т/осовини. 

 

Члан 17. 

 

 Превози возилима чија укупна 

тежина, осовинско оптерећење и димензије 

не одговарају техничком стању пута, 

сматрају се ванредним превозом. 

 Надлежни општински орган издаје 

дозволу за ванредни превоз у којој се 

одређују услови и начин тог превоза. 

 Контролу ванредног превоза врши 

надлежна путна инспекција. 

 

Члан 18. 

 

 Ширина заштитног појаса у коме не 

могу да се отварају рудници, каменоломи, 

граде кречане и циглане, подижу 

индустријске зграде, постројења и депоније 

отпада и смећа, као и слични објекти, поред 

локалног пута износи 20 м. 

 Ширина заштитног појаса у коме не 

могу да се подижу далеководи и стубне Т/С 

износи од укрштања далековода са јавним 

путем, најмање висину стуба далековода, 

односно стубне Т/С, а код паралелног 

вођења најмање 10 м од локалног пута. 

 Ширина заштитног појаса у коме не 

могу да се постављају индустријски 

колосјеци и подижу непокретна културна 

добра, износи најмање 10 м од локалног 

пута. 

 Ширина заштитног појаса у коме не 

могу да се граде стамбене зграде, пословне, 

помоћне и сличне зграде, копају бунари, 

резервоари, септичке јаме и слично, износи 

поред локалног пута 5 м. 

 

Члан 19. 

 

 Заштитни појас у смислу 

претходног члана мјери се од спољне ивице 

путног појаса, а примјењује се и у 

насељеном мјесту, осим када је планирање 

простора одређено регулационим планом, 

урбанистичким пројектом или планом 

парцелације. 

 

Члан 20. 

 

 Простори за паркирање моторних 

возила могу се градити у заштитном појасу, 

али тако да њихова површина и прикључци 

на пут буду изграђени као коловоз пута уз 

који се налазе. 

 Радови из претходног става могу се 

изводити по одобрењу  Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове уз претходно прибављену 

сагласност Мјесне заједнице. 

 

Члан 21. 

 

 Прикључивање прилазних путева на 

локални пут врши се посредно, 

повезивањем са другим прилазним путем 

или непосредно, директним прикључењем. 

 Прикључење се може извести на 

основу одобрења Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове и уз 

претходно прибављену сагласност Мјесне 

заједнице. 

 

Члан 22. 

 

 Путеви који се прикључују на 

локални пут са савременим коловозом, 

морају имати исти коловозни застор у 

дужини од најмање 10 м, рачунајући од 

прикључног мјеста. 

 

Члан 23. 

 

 Дионице прикључних прилаза на 

локални пут могу се извести по одобрењу 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове и уз 

прецизиране техничке услове за извођење 

тих прикључака. 

 

Члан 24. 

 

 Прекопавање и прокопавање јавних 

путева и улица у насељу, може се вршити 

само на основу претходно прибављеног 

одобрења Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, којим се 

између осталог, прецизира да се прекопане 

површине морају у одређеном року довести 

у првобитно стање. 
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Члан 25. 

 

 Ограде, живице и насади поред 

локалних путева, могу се подизати само ако 

не умањују прегледност и не угрожавају 

безбједност саобраћаја, али не ближе од 1 м 

од спољне ивице путног појаса. 

 Власници подигнутих живица и 

насада поред локалних путева, дужни су их 

редовно одржавати из разлога безбједности 

саобраћаја. 

 

Члан 26. 

 

 Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, на мјестима 

која имају лошије техничке елементе, 

одредити и  већу удаљеност од удаљености 

одређене у претходном члану. 

 

Члан 27. 

 

 Ако локални пут пролази поред 

објеката или земљишта на коме се окупљају 

грађани у већем броју (спортски терени, 

школе, пијаце, јавни локали, ...) или поред 

мјеста која се користе за држање стоке 

(пашњаци, ергеле, сточне пијаце,....) морају 

се поставити заштитне ограде чиме се 

додатно обезбјеђује проток саобраћаја, 

врши заштита пута и путних објеката од 

евентуалних оштећења. 

 

Члан 28. 

 

 Ради заштите локалних и 

некатегорисаних путева и улица у насељу, 

забрањено је привремено или стално 

заузимање путева или извођење било 

каквих радова на јавном путу који нису у 

вези са одржавањем, односно заштитом 

пута, а нарочито: 

- просипање, остављање или 

бацање било каквих материјала 

на путу, 

- вучење предмета по путу (греде, 

балвани, плугови, дрљаче, 

камени блокови, ...), 

- депоновање обле и резане грађе, 

камена, шљунка и других 

материјала на путевима, 

улицама, тротоарима, трговима 

и другим саобраћајним 

површинама, 

- спуштање низ косине, засјеке, 

усјеке и насипе дрвене грађе, 

дрва за огрев, камена и другог 

материјала, 

- паљење траве у захвату пута, 

- пуштање стоке на пут без 

надзора као и напајање на 

путном земљишту, 

- постављање ограда, живица, 

насада и другог растиња којим 

се умањује путна прегледност, 

- прање, чишћење возила и 

испуштање отпадних вода и 

мазива на путно земљиште, пут 

или ригол, 

- спречавање отицања воде са 

пута и из пропуста кроз труп 

пута, или из ригола пута, 

- навођење и преусмјеравање 

атмосферских и других вода на 

пут, 

- наношење блата на пут, 

- остављање покварених, 

хаварисаних или трајно 

напуштених возила на путу и 

заштитном појасу,  

- укључивање или искључивање 

возила на пут и са пута ван 

предвиђених мјеста, 

- неовлаштено уклањање, 

премјештање, заклањање или 

оштећивање саобраћајних 

знакова. 

 

Члан 29. 

 

 Изузетно, грађевински и други 

материјал се може привремено депоновати 

на дијелу јавног пута, улице или друге 

саобраћајне површине уколико за то нема 

других могућности, с тим да се истоварени 

материјал мора уклонити у року од 24 сата, 

а саобраћајна површина потпуно очистити. 

 

Члан 30. 

 

 Ако се возило на јавном путу или 

улици поквари, исклизне, попријечи, или са 

возила спадне терет, возач је дужан, ако је 

то могуће, да возило односно терет одмах 

уклони са коловоза, а најкасније у року од 

једног сата, предузимајући све потребне 

мјере безбједности саобраћаја. 
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Члан 31. 

 

 Предузеће за газдовање шумама и 

власници шума, дужни су одржавати шуме 

које се налазе у путном појасу тако да се 

онемогући рушење стабала на пут. 

 

Члан 32. 

 

 Уколико се пут налази у техничком 

стању таквом да се на њему не може 

вршити саобраћај, уопште или само за 

поједине врсте возила, или ако би саобраћај 

наносио штету путу и путним објектима, 

или ако се радови на реконструкцији или 

одржавању пута не могу извести без 

заустављања саобраћаја, или ако други 

безбједносни разлози то захтијевају, 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове може, уз 

претходно прибављено мишљење 

Полицијске станице, као и на приједлог 

јавних предузећа или инспектора за јавне 

путеве, да забрани саобраћај на том дијелу 

пута, или за поједине врсте возила на 

цијелом путу, односно појединим његовим 

дијеловима. 

 

Члан 33. 

 

 Општа забрана саобраћаја на јавном 

путу може бити само привремена, док 

забрана саобраћаја за поједине врсте возила 

може бити привремена или стална. 

 

Члан 34. 

 

 Забрана саобраћаја се мора објавити 

благовремено путем средстава јавног 

информисања и означити одговарајућим 

саобраћајним знацима на путу. 

 

Члан 35. 

 

 Јавни путеви се морају опремити 

прописаним саобраћајним знацима у 

зависности од саобраћајно-техничких 

услова пута. 

 

Члан 36. 

 

 На јавним путевима и улицама на 

подручју општине Рогатица, утврђује се 

максимална брзина кретања моторних 

возила која износи: 

 -на отвореним дионицама пута 

............................................................60 км/х 

 -кроз насељена мјеста и 

улице...............................................................4

0 км/х 

 

Члан 37. 

 

 Вршење одређених послова у вези 

са одржавањем и заштитом јавних путева и 

улица у насељу, који су предмет ове одлуке, 

општина може уговором повјерити 

предузећу или установи оспособљеној за 

вршење тих послова. 

 

Члан 38. 

 

 Попис послова редовног и 

ванредног одржавања путева и путних 

објеката, обим појединих радова и рокови 

извођења, основни технички услови за 

одржавање путева, стални надзор над 

стањем јавних путева и путних објеката, 

регулисаће се у складу са Правилником о 

одржавању јавних путева и објеката 

(''Службени гласник Републике 

Српске'',број:23/05). 

 

Члан 39. 

 

 Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове дужно је да 

прати вршење послова одржавања и 

заштите на јавним путевима и улицама и да 

предузима одговарајуће мјере за 

правовремено и правилно вршење тих 

послова. 

 

IV-СРЕДСТВА ЗА ПУТЕВЕ 

 

Члан 40. 

 

 Средства за изградњу, 

реконструкцију, одржавање и заштиту 

локалних и некатегорисаних путева и улица 

у насељу, обезбјеђују се путем: 

 -донаторства, 

 -улагања домаћих и страних 

улагача, 

 -кредитних средстава, 

 -општинског буџета, 

 -прихода остварених од пратећих 

дјелатности, 

 -концесија, 

 -личног учешћа грађана и 
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 -осталих прихода. 

 

Члан 41. 

 

 За употребу и коришћење јавних 

путева прописују се следеће накнаде: 

 -накнада за путеве садржана у 

наплаћеној акцизи за нафтне деривате, 

 -посебна накнада за употребу пута, 

дијела пута или путног објекта, 

 -накнада за ванредни превоз, 

 -накнада за постављање натписа у 

заштитном појасу, 

 -накнада за коришћење путног 

земљишта, 

 -накнада за прикључење прилазног 

пута на јавни пут, 

 -накнада за постављање инсталацује 

у пут и појас пута, 

 -накнада за изградњу и кориштење 

комерцијалних објеката у заштитном 

појасу. 

 

Члан 42. 

 

 Плаћања накнаде из претходног 

члана ослобођени су: 

 -моторна возила Војске Републике 

Српске, Хитне помоћи, Црвеног крста, 

Ватрогасне            

  службе и Министарства 

унутрашњих послова, 

-моторна возила дипломатских и 

конзуларних предтавништава, 

 

 

V-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 43. 

 

 Повреде одредби чланова ове 

одлуке чине прекршај за који се одређују 

одговарајуће казне прописане Законом о 

јавним путевима (''Службени гласник 

Републике Српск'',број:3/04). 

 

 

VI-НАДЗОР 

 

Члан 44. 

 

 Надзор над спровођењем одредби 

ове одлуке врши надлежни инспектор 

јавних путева.  

 

 

VII-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању 

локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Рогатица бриј:01-023-

100, од 18.12.1991.године, објављена у 

Међуопштинском службеном гласнику 

број:17/91. 

 

Члан 46. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања на Огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити  у Службеном гласнику општине 

Рогатица. 

 
Број:01/2-022-27/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

 

 

Сходно  одредбама члана 5. Уредбе 

о измјенама и допунама Уредбе о 

разврставању јединица  према 

класификацији дјелатности( «Службени 

гласник Републике Српске», број: 14/05) и 

на основу члана 29. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), Скупштина општине 

Рогатица, на сједници одржаној 31.10.2005. 

године,                   д  о  н  о  с  и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о  оснивању 

јавне предшколске васпитно -образовне 

установе Дјечије обданиште Рогатица. 

  

 Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању јавне 

предшколске васпитно-образовне установе 

Дјечије обданиште  Рогатица,  број: 01-022-

11/97 донешеној на сједници Скупштине 

општине Рогатица 18.08.1997. године, члан 

5. мијења се и гласи: 
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« Дјелатност Обданишта  је: 

80.101-Предшколско образовање; 

85.312-Остала социјална заштита 

установама са смјештајем; 

85.323-Установе за дневни боравак 

дјеце .» 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику 

Општине Рогатица». 

 
Број:01/2-022-14/97                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број:1/05),  Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

31.10.2005.године,   д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

 

о престанку важења Одлуке о оснивању 

Фонда за стипендирање ученика и 

студената 

 

Члан 1. 

 

Престаје да важи Одлука о 

оснивању Фонда за стипендирање ученика 

и студената број:01-23-24/96, донешена на 

сједници Скупштине општине Рогатица 

23.12.1996.године. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања на огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у «Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број: 01/2-022-15/05                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

 

 

     

На основу члана 121. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број: 101/04 и 42/05) и 

члана 29. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине Рогатица», 

број: 01/05),  Скупштина општине Рогатица, 

на сједници одржаној дана 31.10.2005. 

године,  д  о  н  и  ј  е  л  а    ј  е 

 

 

   О   Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије  за спровођење 

поступка пријема секретара Скупштине 

и начелника одјељења   у 

административну службу општине 

Рогатица. 

 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за спровођење 

поступка пријема секретара Скупштине  и 

начелника одјељења у административну 

службу општине Рогатица, у саставу: 

 

1.Узеир Куртић, предсједник и 

2.Кемо Чамџија,  

3.Славица Каришик, 

4.Ковиљка Мотика,  

5.Оливера Секуловић, чланови 

Комисије. 

 

Члан 2. 

 

Комисија из претходног члана има 

задатак да проведе поступак пријема 

секретара Скупштине и начелника 

одјељења у административну службу 

општине Рогатица, у складу са одредбама 

члана 121. Закона  о локалној самоуправи. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у «Службеном гласнику 

општине Рогатица. 

 

 

 
Број:01/2-022-15/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 12.  став 3. Закона  

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», 

број:  41/03), члана 5. Одлуке о утврђивању 

критерија за избор и именовање  директора, 

управних и надзорних одбора у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рогатица («Службене 

новине Града Српско Сарајево», број: 8/04) 

и члана 29. Статута општине Рогатица 

«Службени гласник општине Рогатица» 

број: 1/05, Скупштина општине Рогатица, 

на сједници одржаној дана 31.10.2005. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

          О  Д  Л  У  К  У   

о именовању Управног и Надзорног 

одбора  Дома здравља «Рогатица» из 

Рогатице 

 

Члан 1. 

 

 Именују се  чланови Управног и 

Надзорног одбора Дома здравља 

«Рогатица» из Рогатице, на период од 

четири године: 

 

А)   За чланове Управног одбора 

именују се: 

1.Дара Иконић, 

2.Славиша Бојић, 

3.Мирјана Ивановић,  

4.Влајко Вуковић и  

5.Слободан Милановић. 

Б)   За чланове Надзорног одбора 

именују се: 

1.Берислав Остојић,  

2.Томислав Анђелић и 

3.Бранка Гојковић. 

 

Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Рјешење СО Рогатица о 

именовању чланова Управног и Надзорног 

одбора у Дому здравља «Рогатица» из 

Рогатице број: 01-111-15/01 од 31.07.2001. 

године и Рјешење о измјенама тог рјешења 

број: 01/2-111-15/01 од 07.11.2002. године. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на Огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у «Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

  
Број: 01/2-022-15/05                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

 

 

На основу члана 12.  став 3. Закона  

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», 

број:  41/03), члана 5. Одлуке о утврђивању 

критерија за избор и именовање  директора, 

управних и надзорних одбора у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рогатица («Службене 

новине Града Српско Сарајево», број: 8/04) 

и члана 29. Статута општине Рогатица 

«Службени гласник општине Рогатица» 

број: 1/05, Скупштина општине Рогатица, 

на сједници одржаној дана 31.10.2005. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног и Надзорног 

одбора Јавне предшколске васпитно-

образовне установе Дјечије обданиште 

Рогатица 

    

Члан 1. 

 

Именују се  чланови Управног и 

Надзорног одбора Јавне предшколске 

васпитно-образовне установе Дјечије 

обданиште Рогатица, на период од четири 

године: 

 

А)  За чланове Управног одбора 

именују се: 

1.Жељко Карлић,  

2.Милорад Пурковић и 

3.Миломир Андрић. 

 

Б)  За чланове Надзорног одбора 

именују се: 

1.Мирослава Глуховић, 

2.Ивана Средојевић и 
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3.Нада Самарџија. 

 

Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Рјешење СО Рогатица о 

именовању Управног и Надзорног одбора 

Јавне предшколске васпитно-образовне 

установе Дјечије обданиште Рогатица, број: 

01-111-8/97 и 01-111-9/97 од 18.08.1997. 

године и  Рјешење о измјени тог рјешења 

број: 01/018-5/97 од 16.09.1998. године.  

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на Огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у «Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број: 01/2-022-15/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

 

 

На основу члана 12.  став 3. Закона  

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», 

број:  41/03), члана 5. Одлуке о утврђивању 

критерија за избор и именовање  директора, 

управних и надзорних одбора у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рогатица («Службене 

новине Града Српско Сарајево», број: 8/04) 

и члана 29. Статута општине Рогатица 

«Службени гласник општине Рогатица» 

број: 1/05, Скупштина општине Рогатица, 

на сједници одржаној дана 31.10. 2005. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног и 

Надзорног одбора Центра за 

социјални рад општине Рогатица 

  

   

Члан 1. 

 

Именују се  чланови Управног и 

Надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине Рогатица, на период од четири 

године: 

 

А) За чланове Управног одбора 

именују се: 

1.Мира Ђерић, 

2.Нада Станишић и 

3.Рајка Томић. 

Б) За чланове Надзорног одбора 

именују се: 

1.Нада Пандуревић, 

2.Зорица Јовановић и  

3.Рада Андан. 

 

 Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 

престају да важе Рјешења СО Рогатица о 

именовању Управног и Надзорног одбора 

Центра за социјални рад  општине Рогатица 

број: 01-111-5/01 и 01-111-6/01 од 

16.09.1998. године. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на Огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у «Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-022-15/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

  

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 01/05), 

Скупштина општине Рогатица, на сједници 

одржаној 31.10.2005. године,  д  о  н  и  ј  е  

л  а     ј  е 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу директора Центра за 

социјални рад општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Добрила Јовичић, из Рогатице,  

разрјешава се дужности директора Центра 

за социјални рад општине Рогатица, ради 

истека мандата на који је именована. 
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Члан 2. 

  

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања на Огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће 

се објавити у «Службеном гласнику 

општине Рогатица». 
Број: 01/2-022-15/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

   

 

На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске             

(«Службени гласник Републике Српске», 

број:  41/03), члана  52. Закона о социјалној 

заштити («Службени гласник Републике 

Српске», број: 5/93, 15/96 и 110/03), члана 

5. Одлуке о утврђивању критерија за избор 

и именовање директора, управних и 

надзорних одбора у предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рогатица («Службене новине 

Града Срспеко Сарајево», број: 8/04) и 

члана 29. Статута општине Рогатица, 

Скупштина општине Рогатица на сједници 

одржаној  31.10. 2005. година,  д о  н  и  ј  е  

л  а     ј  е  

 

О    Д    Л    У    К    У 

о именовању директора Центра за 

социјални рад 

општине Рогатица. 

 

Члан 1. 

 

 Милка Томић из Рогатице, именује 

се  на дужност  директора Центра за 

социјални рад  општине Рогатица, на 

период од  четири године. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на Огласној табли 

општине Рогатица, а накнадно ће се 

објавити у «Службеним  гласнику општине 

Рогатица» 
 

Број: 01/2-022-15/05                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.10.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

  

На основу члана 43. став 1. алинеја 

5. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске», 

број:101/04 и 42/05) и члана 43. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број:1/05), Начелник 

општине Рогатица,   д о н и о   ј е 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о стипендирању ученика и студената 

општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о стипендирању 

ученика и студената општине Рогатица (у 

даљем тексту: Правилник) утврдјују се 

услови, критеријуми и начин додјеле 

стипендија ученицима и студентима 

општине Рогатица са циљем побољшања 

њиховог материјалног положаја при 

школовању и студирању.  

 

Члан 2. 

 

 Средства за стипендирање се 

планирају у Буџету општине Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

 Средствима за стипендирање 

управља Начелник општине Рогатица преко 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности и Комисије за стипендирање 

ученика и студената општине Рогатица. 

 

Члан 4. 

 

 Начелник општине формира 

Комисију за стипендирање ученика и 

студената општине Рогатица (у даљем 

тексту: Комисија). 

 Комисија броји пет чланова од којих 

је један предсједник Комисије. 

 

Члан 5. 

 

 Задаци и надлежности Комисије су:  

 -У складу са расположивим 

средствима утврдјује број стипендија за 

додјељивање у текућој школској години. 
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 -Расписује конкурс за додјелу 

стипендија. 

 -Врши рангирање кандидата за 

стипендије према критеријумима из 

Правилника. 

 -Предлаже Начелнику општине 

избор кандидата за стипендирање. 

-Путем надлежног одјељења врши 

увид у стање права и обавеза стипендиста у 

току стипендирања и предузима мјере у 

складу са Правилником и Уговором о 

стипендирању. 

 -Обавља и друге послове које јој 

додијели Начелник општине. 

 

Члан 6. 

 

 Конкурс за додјелу стипендија се 

објављује путем огласне табле општине 

Рогатица и локалног радија, у правилу за 

све врсте занимања, најкасније до 20. 

октобра текуће године и остаје отворен 15 

дана од дана објављивања. 

 Уколико се на конкурс не пријави 

довољан број кандидата Комисија ће 

расписати поновни конкурс. 

 Конкурсом се могу, по указаној 

потреби, утврдити дефицитарна занимања 

за стипендирање, што се конкурсом 

посебно регулише. 

 Ученику генерације – Средње школе 

Рогатица припада право на додјелу 

стипендије мимо конкурса. 

 

Члан 7. 

 

Уз пријаву на конкурс за додјелу 

стипендије кандидат прилаже: 

 -доказ о сталном мјесту 

пребивалишта на подручју општине 

Рогатица, 

 -изјаву о заједничком домаћинству, 

 -доказ васпитно-обарзовне установе 

о статусу редовног ученика одредјеног 

разреда, односно редовног студента 

одредјене године студија, 

 -доказ о школском успјеху у току 

школовања, односно о просјечној оцјени у 

току студија, а студенти прве године 

студија доказ о успјеху у средњој школи, 

 -доказ о статусу породице 

погинулог борца и статусу РВИ   И – ИВ  

категорије за родитеље, 

 -доказе о катастарском приходу за 

претходну годину, просјеку плате за 

претходна три мјесеца за запослене чланове 

домаћинства, висини  пензије чланова 

домаћинства и висини осталих примања 

(породична инвалиднина, лична 

инвалиднина, инвалиднине цивилних 

жртава рата, дјечији додатак и др.), 

 -изјаву да кандидат не користи 

стипендију или кредит од друге 

институције. 

 

Члан 8. 

 

Критеријуми за додјелу стипендије 

који се бодују су сљедећи: 

  

I- Разред школе, односно година студија 

- I разред, I година          5 бодова, 

-II разред, II година      10 бодова, 

-III разред, III година   15 бодова, 

-IV разред, IV, V, VI година     

 и апсолвенти                 20 бодова. 

 

II- Просјечна оцјена у току школовања и 

студирања 

           -ученици 

           -од 2,00 – 2,49                 5 бодова, 

           -од 2,50 – 3,00                 8 бодова,                   

           -од 3,01 – 3,49               11 бодова, 

           -од 3,50 – 4,00               14 бодова, 

           -од 4,01 – 4,49               17 бодова, 

            -од 4,50 – 5,00              20 бодова, 

 

  -студенти 

              -од 6,00 - 6,25               5 бодова, 

              -од 6,26 - 6,50               6 бодова, 

              -од 6,51 - 6,75               7 бодова, 

              -од 6,76 - 7,00               8 бодова, 

              -од 7,01 - 7,25               9 бодова, 

              -од 7,26 - 7,50             10 бодова, 

              -од 7,51 - 7,75             11 бодова, 

              -од 7,76 -  8,00            12 бодова, 

               -од 8,01 -  8,25           13 бодова,                                                                 

-             -од 8,26 -  8,50            14 бодова, 

               -од 8,51 -  8,75           15 бодова, 

               -од 8,76 -  9,00           16 бодова, 

               -од 9,01 -  9,25           17 бодова, 

               -од 9,26 -  9,50           18 бодова, 

               -од 9,51 -  9,75         19 бодова, 

               -од 9,76 - 10,00      20 бодова. 

  

 

 III  -  Корисници породичне 

инвалиднине  и  

                     дјеца РВИ I и II категорије              

10 бодова 
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       -  Дјеца РВИ III и IV категорије                             

7 бодова 

 

 IV  -  Просјечна мјесечна примања 

по члану домаћинства 

             

           -без примања                 20 бодова, 

           - до 20,00 КМ                18 бодова, 

           - од 20,10 – 30,00          17 бодова , 

           - од 30,10 – 40,00          16 бодова, 

           - од 40,10 – 50,00          15 бодова, 

           - од 50,10 – 70,00          12 бодова, 

           - од 70,10 – 90,00            9 бодова, 

           - од 90,10 – 110,00          6 бодова, 

           - од 110,10 – 130,00        3 бода, 

           - преко 130,00 КМ          1 бод. 

 

Уколико два или више кандидата 

имају исти број бодова предност за додјелу 

стипендије има кнадидат са статусом 

корисника породичне инвалиднине, а након 

тога са бољим просјеком оцјена. 

 

Члан 9. 

 

Висина стипендије за ученике 

утврдјује се зависно од разреда школе и 

најниже цијене рада примјеном 

коефицијента за сваки разред школе, тако 

да се за: 

  

-први разред школе утврдјује 

коефицијент од 0,70,  

 -други разред школе утврдјује 

коефицијент од 0,80, 

 -трећи  разред школе утврдјује 

коефицијент од 0,90 и 

 -четврти разред школе утврдјује 

коефицијент од 1,00. 

 Висина стипендије за студенте 

утврдјује се зависно од године студија и 

најниже цијене рада примјеном 

коефицијента за сваку годину, тако да се за: 

  

-прву годину студија утврдјује 

коефицијент од 0,90, 

 -другу годину студија утврдјује 

коефицијент од 1,10, 

 -трећу годину студија утврдјује 

коефицијент од 1,40 и 

 -четврту, пету, шесту годину студија 

и апсолвенте утврдјује коефицијент од 1,80. 

 

 

 

Члан 10. 

 

Стипендије се додјељују за вријеме 

трајања редовног школовања или 

студирања, о чему се измедју стипендитора 

и стипендисте закључује посебан уговор 

којим се регулишу права и обавезе  даваоца  

и корисника стипендије. 

 Примање стипендије по основу 

апсолвентског стажа завршава се закључно 

са децембром мјесецом након истека 

завршне године студија. 

 Корисник стипендије губи право на 

стипендију промјеном мјеста 

пребивалишта. 

 

Члан 11. 

 

Корисник стипендије дужан је да 

обавјештава надлежно одјељење, односно 

Комисију о упису у наредну школску 

годину или годину студија. 

 Корисник стипендије ученик и 

студент чије студије трају до четири године 

може у току школовања само један пут 

обновити упис у исту годину, а корисник 

стипендије чије студије трају пет и шест 

година може у току школовања два пута 

обновити упис у исту годину, а за то 

вријеме му права по овом основу мирују. 

 

Члан 12. 

 

Комисија редовно информише 

Начелника општине о свим питањима из 

дјелокруга свог рада. 

 

Члан 13. 

 

 Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине Рогатица». 

 

Члан 14. 

 

 Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о 

стипендирању ученика и студената 

општине Рогатица број:01/2-022-10/00 од 

07.10.2000.године и Правилник о измјенама 

Правилника о стипендирању ученика и 

студената општине Рогатица број:01/2-022-

10/00 од 20.01.2004.године, као и Закључак 
Извршног одбора Скупштине општине 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___61   

 

  Број 5____               

 

2 

 

Рогатица број:01/1-67-1/98 од 

08.05.1998.године. 
 

Број:01-022-25/05                            НАЧЕЛНИК 

Рогатица,27.10.2005.год.               ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________

    

 

 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04 и 42/05), 

члана 43. Статута општине Рогатица 

(„Службени гласник општине Рогатица“, 

број: 1/05) и члана 4. Правилника о 

стипендирању ученика и студената 

општине Рогатица, Начелник општине 

Рогатица,                   д  о  н  и  о   ј  е 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о формирању Комисије за стипендирање 

ученика и студената општине Рогатица 

 

 

Члан 1. 

 

 Формира се Комисија за 

стипендирање ученика и студената 

општине Рогатица у саставу: 

1. Вучак Бране, предсједник, 

2. Фргања Срђан, члан, 

3. Мотика Ковиљка, члан, 

4. Лакић Валентина, члан, 

5. Сорак Милован, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да проведе 

поступак додјеле стипендија у складу са 

Правилником о стипендирању ученика и 

студената општине Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

 Административне послове за 

потребе Комисије обављаће Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

 Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Рогатица“. 

 

 

Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи рјешење о формирању 

Комисије за расписивање конкурса и 

додјели стипендија по Одлуци о оснивању 

Фонда за стипендирање ученика и 

студената општине Рогатица број: 01/2-612-

7/00 од 16.10.2000.године. 

 
Број: 01-612-8/05                            НАЧЕЛНИК 

Рогатица,28.10.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________

    

 

 

 

О  Г  Л  А  С 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

РОГАТИЦА  

 на основу рјешења број: 02/3-32-372-125/05 

од 31.10.2005.године, извршио је у регистру 

заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу број: 01-28 

упис оснивања Заједнице етажних власника 

за управљање зградом „КС-16“ Рогатица, 

ул. Пере Косорића бр.16. са сљедећим 

подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника за управљање зградом „КС-16“, 

Рогатица, ул. Пере Косорића бр.16. 

Оснивачи: 8 етажних власника зграде 

Дјелатност: 70320-Управљање зградом за 

рачун етажних власника. 

 Иступа у правном промету самостално у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином, чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа је 

Радоје Обрадовић, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. 

 
Број: 02/3-372-125/05 

Рогатица, 31.10.2005.године. 

______________________________________________ 
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