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3/14, 8/16 и

На основу члана 41, члана 2. Став 3) Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11) и члана
38. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно
Сарајево“ број: 13/05,32/07, 13/08 и 5/12), Скупштина општине Источна
Илиџа на IX редовној сједници одржаној дана 20.02.2014.године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
о комуналним дјелатностима
I Основне одредбе

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се комуналне дјелатности, начела обављања и
финансирања, надзор над провођењем одредаба ове Одлуке, те друга питања
од значаја за успјешно обављање комуналних дјелатности на подручју
општине Источна Илиџа.
Члан 2.
Под комуналним дјелатностима подразумјевају се нарочито: пружање
комуналних услуга од интереса за физичка и правна лица, те финансирање
грађења и одржавање објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, као и
цјеловитог система на подручју општине Источна Илиџа.
II Комуналне дјелатности

Члан 3.
Комуналне дјелатности у смислу члана 3. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 – у даљем
тексту Закона о комуналним дјелатностима) и ове Одлуке су:
1. производња и испорука воде;
2. пречишћавање и одвођење отпадних вода;
3. производња и испорука топлотне енергије;
4. збрињавање отпада из стамбених и пословних простора;
5. управљање јавним просторима за паркирање возила;
6. одржавање јавних тоалета;
7. управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и
системе;
8. тржничка дјелатност;
9. погребна дјелатност;
10. димњачарска дјелатност;
11. Палење траве растиња, грања, жбуња или отпада на отвореном простру;
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12. Кошење и одржавање од растиња и корова површина градског
грађевинског земљишта и земљишних парцела које се са њим граниче;
13. јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају;
14. чишћење јавних површина у насељеним мјестима;
15. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих
површина;
16. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима;
17. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина;
18. јавна расвјета у насељеним мјестима и
19. дјелатност зоохигијене.
Дјелатности из тачака 1. до 13. су дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње, а дјелатности из тачака 14. до 19. су дјелатности заједничке
комуналне потрошње.
Све дјелатности дефинисане овим чланом је потребно извршавати у
складу са правилима струке, посебним прописима, одлукама општине и овом
одлуком, а на начин да омогућавају нормално функционисање заједнице,
насеља, објеката, постројења, опреме и имовине, не угрожавајући или
ометајући друге кориснике, грађане или њихову имовину и безбједност.
Члан 4.
Појмови употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће значење:
1. комуналним дјелатностима сматрају се производња и испорука
комуналних производа и пружање комуналних услуга који су
незамјенљив услов живота и рада физичких и правних лица и других
субјеката, а за које је јединица локалне самоуправе дужна да обезбиједи
квалитет, обим, доступност и континуитет у складу са законским
обавезама и расположивим средствима, као и надзор над њиховим
обављањем;
2. производња и испорука воде обухвата сакупљање, пречишћавање и
испоруку воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном
мрежом до мјерног инструмента корисника укључујући и мјерни
инструмент;
3. пречишћавање и одвођење отпадних вода обухвата сакупљање
искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку
канализациону
мрежу,
одвођење
канализационом
мрежом,
пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћење септичких јама;
4. производња и испорука топлотне енергије обухвата производњу и
испоруку паре и топле воде из даљинског централизованог извора или
појединачних извора за гријање и друге сврхе, топловодном мрежом до
подстанице потрошача, укључујући и подстаницу;
5. збрињавање отпада из стамбених и пословних простора обухвата
прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или прераду отпада,
осим индустријског отпада и опасних материја, као и одржавање
депоније;
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6. управљање јавним просторима за паркирање возила обухвата
одржавање, чишћење, постављање саобраћајне сигнализације на јавним
површинама или објектима изграђеним за паркирање моторних возила,
као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно паркираних
возила;
7. одржавање јавних тоалета обухвата обезбјеђење функционалне
исправности и одржавање санитарно-хигијенских услова у тим
објектима;
8. управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и
системе, обухвата одржавање функционалне и техничке исправности
инсталација и система комуникацијских каблова;
9. тржничка дјелатност обухвата комунално опремање, одржавање и
организацију обављања промета пољопривредним, прехрамбеним и
другим производима на отвореним и затвореним просторима који су за
то намијењени;
10. погребна дјелатност обухвата одржавање гробаља и крематоријума,
пружање погребних услуга, обављање свих послова у вези са
сахрањивањем умрлих (припремање гробних мјеста, опремање умрлих,
њихов пренос, спровођење церемоније сахрањивања, односно
кремирања, уређивање и одржавање гробова и друго);
11. димњачарска дјелатност обухвата провјеравање исправности
функционисања димоводних објеката и уређаја за ложење и чишћење
димовода;
12. јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају обухвата
превоз лица аутобусима, трамвајима, тролејбусима, жичарама и
успињачама;
13. чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење,
депоновање и уништавање отпада и падавина;
14. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих
површина обухвата: одржавање дрвећа, дрвореда и другог шумског
растиња (поткресавање, заливање, замјена стабала, сађење нових
стабала, заштита од болести и штеточина и слично), сијање траве,
одржавање и опремање површина и одржавање у функционалном
стању (парковске клупе, реквизити дјечије забаве и други реквизити,
инсталације и уређаји и друго) у парковима, дрворедима, скверовима,
травњацима, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене
зграде, површине за рекреацију, отворене плаже, обале рјека и језера и
слично;
15. одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке
и модернизацију улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
16. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина
обухвата уклањање кишнице, снијега и леда са јавних површина;
17. јавна расвета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других
јавних површина у насељеним мјестима;
18. дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и
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угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца), превожење и
смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и
ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно
уклањање животињских лешева са јавних површина и санацију терена,
као и управљање објектима за смјештај животиња;
19. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње представљају
комуналне услуге и производи који се могу дефинисати, измјерити и
наплатити према количини стварно извршене комуналне услуге за
сваког корисника појединачно;
20. дјелатности заједничке комуналне потрошње су комуналне услуге и
производи који се могу дефинисати и измјерити, али које није могуће
посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према
количини стварно извршене комуналне услуге или коришћењу;
21. комуналним објектима сматрају се грађевински објекти са уређајима,
опремом и инсталацијама који служе за обављање комуналних
дјелатности, као и сама постројења, опрема и инсталације које чине
комуналну инфраструктуру или служе за производњу комуналног
производа и вршење комуналних услуга, грађевинско земљиште на
којем су изграђени, те добра у општој употреби која служе за ове
намјене;
22. давалац комуналне услуге је јавно комунално предузеће или други
привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне
дјелатности;
23. корисник комуналне услуге је физичко лице, предузетник, удружења
грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, организације
и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне
производе и услуге;
24. палење траве, растиња, грања , жбуња или отпада на отвореном
простору , подразумјева свако палење наведених материја на
отвореном простору на подручју општине Источна Илиџа, без обзира на
то ко је власник или посједник некретнана на којима се таква радња
изводи и
25. кошење и одржавање од растиња и корова површина градског
грађевинског земљишта и земљишних парцела које се са њим граниче,
поразумјева спровођење наведених радова на површинама градског
грађевинског земљишта које је тај статус стекло посебним одлукама
надлежних органа, као и на земљишним парцелама које се непосредно
са њима граниче.
Члан 5.
Општина Источна Илиџа у складу са Законом о комуналним
дјелатностима, обезбјеђује обављање комуналних дјелатности путем:
- Јавног комуналног предузећа;
- Правног или физичког лица по основу Уговора о повјеравању
комуналних послова;
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-

Правног или физичког лица по основу Уговора о концесији;
Мјесних заједница, на њихов приједлог, а на основу општинске Одлуке,
Активностима физичких и правних лица у складу са овом Одлуком.

За обављање послова комуналних дјелатности општина Источна Илиџа
може основати јавно комунално предузеће или те послове повјерити другим
привредним субјектима.
Послове комуналних услуга могу пружати привредни субјекти који су у
приватном власништву на основу Закона о јавно-приватном партнерству.
Општина Источна Илиџа даје даваоцу комуналне услуге на управљање,
коришћење и одржавање комуналне објекте и уређаје индивидуалне и
заједничке потрошње.
III Индивидуални комунални потрошња
Члан 6.
Обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње из члана 3. ове Одлуке повјерава се како слиједи:
1. Комуналном предузећу „Водовод и канализација“ :
- снабдијевање питком водом;
- одвођење и пречишћавање отпадних вода
2. Комуналном предузећу „Рад“:
- одвоз и одлагање комуналног отпада;
3. Правном или физичком лицу:
- обављање погребних послова;
- обављање димњачарских послова;
- обављање јавног превоза путника.
4. Мјесним заједницама:
- снабдијевање питком водом, уколико посједују самосталне
водоводне системе, тзв.локални водовод.
5. Физичка и правна лица која су извршиоци радњи или власници
односно корисници земљишних некретнина на којима се пали траве
растиња, грања, жбуња или отпада на отвореном простру.
6. Физичка и прана лица која су власници односно корисници земљишних
некретнина градског грађевинског земљишта и земљишних парцела
које се са њим граниче, на којима је неопходно извршити кошење и
одржавање од растиња и корова тих површина.
Члан 7.
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Даваоци комуналних услуга из члана 6. ове Одлуке дужни су да обезбиједе:
а) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима услуга на
начин и под условима прописаним Законом о комуналним
дјелатностима, овом Одлуком и осталим Одлукама које уређују сваку
поједину област комуналне дјелатности;
б) исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја;
в) одређени квалитет комуналних услуга које подразумијевају:
здравствену и хигијенску исправност према важећим прописима,
стандардима и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу
рокова и испоруке, сигурност корисника у добијању услуга;
г) развој и унапређење квалитета и асортимана комуналних услуга, као и
унапређење организације рада, ефикасности и других услова;
д) ред првенства у снабдијевању комуналних услуга у случају више силе, у
складу са прописом општине Источна Илиџа;
ђ) мјере заштите и обезбијеђења комуналних објеката, одржавање
грађевинских и других објеката, постројења и опреме који служе за
обављање комуналних дјелатности,
е) мјере осигурања од ширења ватре, дима или других имисија наведених
у тачки 11. Члана 3. ове Одлуке,
ф) кошење и одржавање од растиња и корова површина градског
грађевинског земљишта и земљишних парцела које се са њим граниче,
како је наведено у тачки 12. члана 3. ове Одлуке.
Члан 8.
Давалац комуналне услуге дужан је у средствима јавног информисања
или на други погодан начин обавијестити кориснике услуга о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга најкасније три дана прије очекиваног прекида у
пружању тих услуга.
Члан 9.
У случају наступања непланираног или неочекиваног поремећаја или
прекида у пружању комуналних услуга, односно обављања комуналних
дјелатности, давалац комуналне услуге дужан је одмах о томе на адекватан
начин обавијестити Општинску службу надлежну за комуналне послове и
истовремено предузети мјере за отклањање узрока поремећаја и за
обезбијеђење пружања услуга.
Ако прекид или поремећај у пружању услуга из става 1. овог члана може
угрозити живот и здравље људи или довести у опасност рад предузећа или
изазвати штету великих размјера, по пријему овог обавјештења, Општинска
служба надлежна за комуналне послове дужна је одмах да обавјести
Општинску службу Цивилне заштите, који ће без одгађања:
- одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код
којих би услијед прекида настала опасност по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица или би настала ненадокнадива штета;
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-

нареди мјере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
предузме мјере за хитно отклањање насталих посљедица и друге
потребне мјере за обављање комуналних дјелатности;
утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно
прекид вршења дјелатности и учињену штету.

Члан 10.
Давалац комуналне услуге не може ускратити комуналну услугу, осим у
случају ако корисник:
а) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног
одобрења, надлежног органа односно даваоца услуге;
б) одбије да закључи уговор о кориштењу комуналне услуге;
в) се не придржава мјера штедње у вријеме ограничене потрошње због
посебних околности из члана 9. ове Одлуке;
г) не плати искориштену комуналну услугу у уговореном року, односно
два мјесеца узастопно;
д) ненамјенски користи комуналну услугу, посебно у вријеме редукције;
По престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге, давалац
комуналне услуге дужан је да, на захтјев корисника комуналне услуге,
најкасније у року од три (3) дана од дана подношења захтјева, настави
пружање комуналне услуге уз накнаду трошкова даваоцу комуналне услуге за
поновно укључење корисника.
Члан 11.
Пружање и давање комуналних услуга врши се на основу уговора
закљученог између даваоца и корисника комуналне услуге, осим за случајеве
из тачке 11. и 12. члана 3. ове Одлуке гдје то није обавезно.
Прије почетка кориштења услуге и потписивања уговора, давалац и
корисник комуналне услуге дужни су усагласити све елементе пружања
одређене комуналне услуге (права и обавезе, те друга питања).
Члан 12.
Корисник комуналне услуге дужан је да користи објекте и уређаје
индивидуалне и заједничке комуналне потрошње са којима давалац
комуналне услуге управља и располаже са пажњом доброг домаћина и
привредника и да надокнади сву штету коју проузрокује несавјесним и
неодговорним коришћењем, комуналне услуге користи на примјеран начин у
складу са одредбама Закона о комуналним дјелатностима и ове Одлуке,
штитећи животну средину у којој живи.
Корисник комуналне услуге је дужан да омогући даваоцу комуналне
услуге несметан приступ његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе
унутар посебног дијела зграде или посједа корисника комуналне услуге.
Члан 13.
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Давалац комуналне услуге дужан је да приликом очитавања мјерних
уређаја или вршења интервенција на његовој мрежи и мјерним уређајима који
се налазе унутар посебног дијела зграде или посједа корисника комуналне
услуге, поступа са пажњом доброг домаћина и привредника, а сваку штету коју
учини власнику или кориснику посебног дијела зграде или посједа, дужан је
одмах о свом трошку отклонити или правично надокнадити.
Давалац комуналне услуге је обавезан да одмах отклони штету коју
учини власнику посебног дијела зграде или посједа приликом очитавања
мјерног уређаја или интервенције на мрежи комуналне инфраструктуре са
којом располаже.
Члан 14.
Забрањује се неовлаштеним лицима било каква интервенција на
комуналној инфраструктури и постројењима.
Члан 15.
Даваоцу комуналне услуге се забрањује да на мрежу, објекте и уређаје
индивидуалне и заједничке комуналне потрошње, прикључује или омогући
коришћење комуналне услуге, за објекте који су изграђени противно
одредбама прописа о грађењу.
Члан 16.
Средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне
комуналне потрошње обезбјеђују се наплатом комуналних услуга од
корисника услуга.
Члан 17.
Висину цијене и начин плаћања комуналне услуге одређује давалац
услуга уз претходно мишљење и сагласност Општинске службе надлежне за
комуналне послове и сагласност Скупштине општине Источна Илиџа, уз
обавезно достављања Инвестиционог програма градње објеката и уређаја
комуналне инфраструктуре и калкулације цијена за поједине услуге.
Инвестициони програм се доставља до краја текуће године за наредну годину.
Инвестициони програм из претходног става садржи опис послова с
процјеном трошкова за градњу појединих објеката и опреме и преглед
финансијских средстава потребних за остваривање Инвестиционог програма,
с назнаком извора финансирања.
Члан 18.
Корисник комуналне услуге из реда комуналних услуга индивидуалне
комуналне потрошње, дужан је даваоцу комуналне услуге редовно плаћати
цијену комуналне услуге на основу рачуна који испоставља давалац
комуналне услуге.
У случају спора између корисника комуналне услуге и даваоца
комуналне услуге одлучује надлежни суд.
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IV Заједничка комунална потрошња
Члан 19.
Обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње из
члана 3. ове Одлуке повјерава се како слиједи:
Правном или физичком лицу:
- одржавање чистоће;
- одржавање јавних површина;
- одржавање јавних паркинг простора и јавних гаража;
- одржавање гробаља
- тржнице и пијаце;
- бављање кафилеријских послова;
- одржавање јавне расвјете;
Мјесним заједницама се може повјерити одржавање локалних гробаља.
Члан 20.
Даваоци комуналних услуга из члана 19. ове Одлуке дужни су да
обезбиједе: трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима
услуга на начин и под условима прописаним Законом о комуналним
дјелатностима, овом Одлуком и осталим Одлукама и Правилницима које
уређују сваку поједину област комуналне дјелатности, као и програмима које
доноси надлежни орган оштине за комуналне послове.
Члан 21.
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње обезбјеђују се из буџета општине Источна Илиџа на основу прихода
остварених из:
- комуналне накнаде;
- дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса;
- дијела прихода од пореза на непокретност;
- дијела накнаде за дате концесије.
Висина средстава из става 1. овог члана врши се на основу програма
који доноси, скупштина општине Источна Илиџа, до краја текуће за наредну
годину.
Члан 22.
Сви обвезници плаћања комуналне накнаде дужни су редовно
измиривати своје обавезе у виду плаћања накнаде или предузимати
одговарајуће активности у складу са овом Одлуком у циљу њеног спровођења.
Члан 23.
Прикључење на комуналну инфраструктуру обавља се у складу са
Законом о комуналним дјелатностима, овом Одлуком и другим прописима
донесеним на основу ове Одлуке.
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Власник или инвеститор грађевинског објекта обавезан је прикључити
објекат на комуналну инфраструктуру за снадбјевање питком водом,
одвођење отпадних вода.
Прикључење на комуналну инфраструктуру треба извести на начин да
сваки посебни дио зграде представља самосталну употребну цјелину, односно
сваки појединачни потрошач има уграђен посебан уређај за мјерење
потрошње.
Давалац услуге је дужан на захтјев корисника услуге да омогући истом
уградњу посебног уређаја за мјерење потрошње и регулацију потрошње.
Давалац комуналне услуге може извршити прикључење на комуналну
инфраструктуру само за започети објекат или објекат који је изграђен у
складу са законом, осим за услуге одвожења комуналног отпада.
Власник грађевинског објекта плаћа трошкове прикључења на
комуналну
инфраструктуру, уз претходно дефинисане техничко-технолошке услове које
одређује давалац комуналне услуге.
V Надзор

Члан 24.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
општине Источна Илиџа прати обављање комуналних дјелатности и
спровођење одредби ове Одлуке.
Управни надзор над примјеном ове Одлуке врши Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Инспекцијски надзор (контролу) над спровођењем ове одлуке врши
Комунална полиција општине Источна Илиџа.
По указаној потреби или на захтјев Комуналне полиције инспекцијски
надзор може извршити и друга инспекција.
Члан 25.
У вршењу инспекцијског надзора, поред овлашћења из Закона о
комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“, број _______)
комунални полицајац је овлашћен и да:
а) контролише да ли се комуналне услуге, пружају у складу са
прописаним условима,
б) контролише одржавање и коришћење комуналних објеката и уређаја,
као што су: јавне саобраћајне површине у насељу, јавне зелене површине,
објекти за снабдијевање насеља и становништва водом за пиће, објекти за
пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода из
насеља, објекти за депоновање отпадака, објекти за производњу и
дистрибуцију топлоте, објекти за дистристрибуцију гаса,
в) контролише вршење погребне и димњачарске дјелатности,
г) контролише одржавање и коришћење и других комуналних објеката
и уређаја, као што су: жељезничке и аутобуске станице и стајалишта, јавна
купатила и купалишта, чесме и бунари, јавна склоништа, јавни нужници,
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септичке јаме, дјечја игралишта, тржнице, сточне и друге пијаце, јавни
простори за паркирање возила, објекти за смјештај кућних љубимаца,
д) нареди уклањање старих и других предмета са јавних површина, ако
су остављени противно прописима општине, односно града, као што су
слупани аутомобили, старе ствари и други предмети и
ђ) издаје прекршајни налог за прекршај учињен према одредбама
Закона о комуналним дјелатностима као и ове Одлуке и других одлука које
уређују комуналну дјелатност.
Комунални полицајац врши и друге послове надзора из области
комуналних дјелатности за које је овлашћен законом и прописима Града
Источно Сарајево и општине Источна Илиџа.
VI Казнене одредбе

Члан 26.
Новчаном казном од 1.500,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај
давалац комуналних услуга ако:
- не спроводи и не придржава се обавеза утврђених у члану 7. тачка а) и
б) ове Одлуке;
- комуналну услугу не врши на квалитетан начин или на начин којим се
причињава штета кориснику комуналне услуге из члана 7. тачка в) ове
Одлуке;
- у средствима јавног информисања или на други пригодан начин
благовремено не обавијести кориснике комуналних услуга у
планираним или очекиваним сметњама и прекидима који могу настати
у пружању комуналних услуга (члан 8. Одлуке);
- поступа супротно дредбама члана 9. став 1. ове Одлуке;
- ускрати комуналну услугу кориснику комуналне услуге изузев
случајева утврђених у члану 10. став 1. ове Одлуке;
- по престанку разлога за ускраћење комуналне услуге не настави
пружање комуналне услуге у року утврђеним у члану 10. став 2. ове
Одлуке;
- одмах не отклони штету коју учини власнику или кориснику посебног
дијела зграде или посједа приликом очитавања мјерног уређаја или
интервенције на мрежи комуналне инфраструктуре са којом располаже
из члана 13. ове Одлуке.
- прикључи или омогући прикључивање на мрежу, објекте и уређаје
индивидуалне и заједничке комуналне потрошње, објекте који су
изграђени противно одредбама прописа о грађењу, члан 15. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном
предузећу и привредном субјекту, новчаном казном од 500 до 1.500 КМ.
Члан 26.
Новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се за прекршај одговорно
лице у надлежном органу јединице локалне самоуправе ако не предузме мјере
из члана 9. став 2. oве одлуке.
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Члан 27.
Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казнит ће се за
прекршај правно лице као корисник комуналне услуге ако:
- изврши неовлаштено прикључење на комуналну инфраструктуру
(члан 10. тачка а) ове Одлуке);
- користи комуналну услугу противно прописима или Уговору (члан 11.
ове Одлуке);
- ненамјенски користи комуналну услугу у вријеме отежаног
снабдијевања, односно снабдијевања у вријеме редукције, о чему је
корисник комуналне услуге благовремено обавијештен (члан 10. тачка
в) и д) ове Одлуке);
- спријечи даваоца комуналне услуге да интервенише на комуналној
инфраструктури и постројењима (члан 12. став 2. ове Одлуке);
- неовлаштено интервенише или допусти интервенцију на комуналној
инфраструктури и постројењима (члан 14.и члан 12. став 1. ове
Одлуке);
- самовољно настави са коришћењем комуналне услуге након што му је
право коришћења ускраћено (члан 10. став 1. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
500,00 КМ до 1.500,00 КМ одговорно лице у правном лицу
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник као
корисник комуналне услуге новчаном казном од 500,00 до 3.000,00 КМ
Члан 28.
Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казнит ће се за прекршај
физичко или правно члице ако:
- не предузме неопходне мјере осигурања од ширења ватре, дима или
других имисија из члана 7. Тачка е) ове Одлуке,
- не спроведе кошење и одржавање од растиња и корова површина
градског грађевинског земљишта и земљишних парцела које се са њим
граниче, како је наведено у члану 7. Тачка ф) ове Одлуке.
Члан 29.
Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казнит ће се за прекршај
физичко лице као корисник комуналне услуге ако:
- изврши неовлаштено прикључење на комуналну инфраструктуру
(члан 10. тачка а) ове Одлуке);
- користи комуналну услугу противно прописима или Уговору (члан 11.
тачка б) ове Одлуке);
- ненамјенски користи комуналну услугу у вријеме отежаног
снабдијевања, односно снабдијевања у вријеме редукције, о чему је
корисник комуналне услуге благовремено обавијештен (члан 10. тачка
в) и д) ове Одлуке);
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-

спријечи даваоца комуналне услуге да интервенише на комуналној
инфраструктури и постројењима (члан 12. став 2. ове Одлуке);
самовољно настави са коришћењем комуналне услуге након што му је
право коришћења ускраћено (члан 10. став 1. ове одлуке).

VII Завршне и пријелазне одредбе
Члан 30.
Инвестиционе програме градње објеката и уређаја комуналне
инфраструктуре из члана 17. ове Одлуке, даваоци комуналних услуга дужни су
да поднесу у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 31.
Све акте предвиђене овом Одлуком, Општински начелник је дужан
донијети у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 32.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о
комуналним
дјелатностима
(„Службене
новине
Града
Источно
Сарајево“,број:____) општине Источна Илиџа.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Града Источно Сарајево“.
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