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Na temelju članka 26. Ustava Županije 

Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke», br. 1/96) i članka 114. stavka 1. 
točke 2. Poslovnika Skupštine Županije 
Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke», br. 14/98), Skupština Županije 
Zapadnohercegovačke, na 6. sjednici održanoj 10. 
srpnja 2003. godine donijela je 

 
 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

KOMUNALNOM GOSPODARSTVU 
 
 

Članak 1. 
U Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

Novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 14/00) u 
članku 2. stavak 2. briše se točka 3. i umjesto nje dodaje 
nova točka 3. i 4. koje glase: 

"- osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na 
načelima održivog razvitka" "- 

osigurati javnost rada." 
 
 
 

Članak 2. 
U članku 3. stavku 8. iza riječi: "posebnih propisa" 

stavlja se zarez i dodaju riječi: "te gospodarenje 
cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste". 

U stavku 14. iza riječi:"može" stavlja se zarez i 
dodaju se riječi "na temelju suglasnosti Ministarstva 
prostornog ureñenja, resursa i zaštite okoliša, (u 
daljnjem tekstu Ministarstvo)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 
U članku 8. brišu se riječi "točke 1., 2., 4. i 9. u 

dijelu koji se odnosi na održavanje groblja". 
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi: 

"Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka može 
se izjaviti žalba Općinskom tijelu uprave ovlaštenom za 
komunalno gospodarstvo. 

 

 

Članak 4. 
U članku 11. stavku 1. brišu se riječi: "prikupljanja 

ponuda" i umjesto njih dodaju riječi: "natječaja u skladu 
s posebnim propisima". 

 

 

Članak 5. 
U članku 12. stavku 1. iza riječi: "koncesiji s" dodaje 

se riječ: "odabranim". 
 

 

Članak 6. 
Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. Koji glasi: 

"Isporučitelj komunalne usluge dužan je pri svakoj 
promjeni cijene, odnosno tarifa svojih usluga pribaviti 
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća. 

Zahtjev za promjenom cjenika obvezno sadrži: 
- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i 

plaćanja usluge, 
- strukturu postojeće cijene komunalne usluge, 

- predloženu novu cijenu i njezinu strukturu, 
- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću 

cijenu, 

- razloge za promjenu cijene s detaljnim  
obrazloženjem i kalkulacijom i      

-   dan promjene cijene.

 

 



 
Općinsko vijeće je dužno očitovati se o zahtjevu u 

roku od 30 dana od dana prijama zahtjeva. 
Ukoliko se Općinsko vijeće ne očituje o zahtjevu u 

roku iz stavka 2. ovoga članka smatra se daje suglasnost 
dana. 

Ispred članka 17. briše se naslov "Plaćanje komunalne 
usluge" i stavlja novi naslov "Dužnosti korisnika 
komunalne usluge". 

 

Članak 7. 
U članku 17. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. 

koji glasi: "Vlasnici nekretnina ili korisnici, ako je to 
vlasnik ugovorom prenio na korisnika, obvezatni su 
koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, odlaganja 
| komunalnog otpada, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda, odnosno čišćenja septičkih jama, održavanja javnih 
površina, održavanja groblja i javne rasvjete, ako se te 
usluge pružaju u naselju u kojem imaju nekretninu ili je 
ugovorno koriste." 

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3. 
 

Članak 8. 
U članku 18. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 

5. i 6. koji glase: Isporučitelj komunalne usluge dužan je, 
ako se radi o bespravnom priključenju, odnosno o 
nenamjenskom korištenju komunalne usluge, prije 
uskraćivanja komunalne usluge korisniku, kod ovlaštene 
općinske službe za upravu mjerodavne za komunalno 
gospodarstvo pokrenuti upravni postupak (podnijeti 
zahtjev za isključenje) protiv korisnika. 

Isporučitelj komunalne usluge zaduženje za izvršenje 
rješenja općinske službe za upravu ovlaštene za 
komunalno gospodarstvo. 
m Protiv rješenja općinske službe za upravu ovlaštene za 
komunalno gospodarstvo može se izjaviti žalba 
Ministarstvu. 

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7. 

 

Članak 9. 
U članku 21. iza točke 3. dodaje se nova točka koja 

glasi: "iz naknade za koncesiju,". 
Dosadašnja točka 4. postaje točka 5., te se mijenja i 

glasi: "iz drugih izvora sukladno posebnim zakonima". 

 

 

 

skladu s predviñenim sredstvima i izvorima financiranja, 
donosi Plan prihoda i program radova komunalnog 
gospodarstva za komunalne djelatnosti iz članka 23. 
stavka 1. Zakona." 

"Programom iz stavka 5. ovoga članka obvezatno se 
utvrñuje: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom 
pojedinih troškova, po djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarenje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 

"Općinski načelnik dužan je do kraja ožujka svake 
godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju 
programa, iz stavka 5. ovoga članka, za prethodnu 
godinu. 

Stavak 6. postaje stavak 8. 
 
 

Članak 11. 
U članku 26. stavku 1. iza riječi, "groblja" dodaje se: 

"6. javne rasvjete", te iza riječi: "proračuna općine" 
dodaje se "3. naknade za koncesiju", brojevi: "3 i 4" 
postaju brojevi: "4 i 5". 

U stavku 2. istoga članka iza riječi: "proračuna 
općine" dodaje se: "3 naknade za koncesiju", a brojevi: 
"3 i 4" postaju brojevi: "4 i 5". 

 

Članak 12. 
U članku 30. ubacuje se novi stavak 2., 3.i 4. koji 

glase: "Općinsko vijeće donosi Odluku o načinu i 
uvjetima za priključenje na komunalnu infrastrukturu za: 

- opskrbu pitkom vodom i 

- odvodnju otpadnih i oborinskih voda i 
- izgledu, načinu održavanja i čišćenja septičkih 

jama. 

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrñuju se: 
- postupak, 
- tehničko-tehnološki uvjeti, 
- rokovi za pojedine priključke, 
- naknada za priključenje, 
- način plaćanja naknade i 
- kaznene odredbe. 

Naknada za priključenje prihod je proračuna općine 
namijenjena za financiranje grañenja objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture. 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 5., 6. i 7. 
 
 

Članak 10. 
U članku 24. stavku 3. iza riječi "visini" dodaju se 

nove riječi "te načinu naplate". 
U istom članku stavku 4. izbacuju se riječi "po 

jedinici" i umjesto njih dodaju se riječi "na temelju". 
Izbacuje se stavak 5. i umjesto njega se dodaje novi 

stavak 5., 6. i 7. koji glase: 
"Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu, u 

 

 

 

 

 

 

Članak 13. 
Iza članka 30. dodaje se novi članak 30a. koji glasi: 
"Priključenje na komunalnu infrastrukturu opskrbe 
pitkom vodom treba se izvesti na način da svaki 
posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu 
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i si.) 
odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrañen 
poseban ureñaj za mjerenje potrošnje. 
Korisnici komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, 
koji su do sada bili priključeni na zajedničkom brojilu 
imaju pravo na ugradnju posebnog brojila za svaku uporabnu 
cjelinu, a isporučitelj komunalne usluge dužan im je to 
omogućiti ako to dozvoljavaju tehnički uvjeti u zgradi. 



Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog 
ureñaja odreñuje isporučitelj komunalne usluge, a  

 

stvarni trošak ugradnje plaća vlasnik nekretnine.                                               

                                    Članak 14. 
U članku 32. stavku 1. brišu se riječi: "komunalna 

inspekcija" i umjesto njih dodaju se riječi: "Županijski 
komunalni inspektor." Stavci 2. i 3. brišu se. 

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Nadzor nad 
provedbom općinskih propisa donijeti na temelju ovoga 
Zakona provodi općinski komunalni inspektor." 

Stavak 4. postaje stavak 3., a stavak 5. briše se. 
 
 

Članak 15. 
Članak 33. briše se i umjesto njega dodaje novi 

članak 33. koji glasi: 
"Komunalnom inspektoru, u djelokrugu svoje 

mjerodavnosti, pripadaju ovlasti prema Zakonu o upravi 
("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 
10/99). 

Protiv rješenja općinskog komunalnog inspektora 
može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 8 
dana od dana prijama rješenja. 

Protiv rješenja županijskog komunalnog inspektora 
može se izjaviti žalba Ministru u roku od 8 dana od 
dana prijama rješenja. 

Žalba protiv rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka 
ne odgaña izvršenje rješenja. 

 
 
     Članak 16.  

Članak 34. mijenja se i glasi: 

"Novčanom kaznom od 1000 do 10 000 KM kazniti 
će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge ako: 

1. ne organizira trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih 
djelatnosti, 

2. ne osigura održavanje komunalnih objekata i ureñaja u 
stanju funkcionalne sposobnosti, 

3. ne osigura obavljanje komunalnih djelatnosti na 
načelima održivog razvitka, 

  4.  ne osigura javnost rada. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se 
odgovorna osoba u pravnoj osobi isporučitelju 
komunalne usluge i to novčanom kaznom od 100 do 
1000 KM. 

 
 

Članak 17. 
Iza članka 34. dodaje se novi članak 34a. koji glasi: 
Novčanom kaznom od 500 do 5000 KM kazniti će se za 
prekršaj isporučitelj komunalne usluge ukoliko: 

1. bez opravdanih razloga prekine obavljati komunalnu 
djelatnost, 

2. korisniku komunalne usluge, odnosno korisniku za 
pojedinu komunalnu djelatnost naplati višu cijenu 
komunalne usluge, odnosno viši iznos komunalne 
naknade od odreñene cijene, odnosno utvrñene 
naknade, 

3. priklj3. priključi grañevinu bez grañevne dozvole na komunalnu 
infra   infrastrukturu, 

4. ne osigura odreñenu kvalitetu komunalnih usluga iz 
članka 14 točke 3. Zakona, 

5.postupi suprotno članku 15. Zakona i 
6. postupi suprotno članku 30a. ovoga Zakona. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti će se 
odgovorna osoba u pravnoj osobi isporučitelju 
komunalne usluge i to novčanom kaznom od 50 do 500 
KM. 

Za prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka izreći 
će se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi 
ostvarene izvršenjem prekršaja i povrat više naplaćenih 
iznosa oštećenim korisnicima. 

 

Članak 18. 
Iza članka 34a. dodaje se novi članak 34b. koji 
glasi: Novčanom kaznom od 100 do 1 000 KM 
kazniti će 

se za prekršaj odgovorna osoba u Općini i /ili 
odgovorna 
osoba u Općinskom vijeću: 

1. ako nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanje 
pojedinih komunalnih djelatnosti, te održavanje 
pojedinih objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, 

2. ako ne postupi u skladu s člankom 2., 10., 11. i 
12. Zakona, 

3. ako na vrijeme ne donese propise iz članka 37. 
Zakona. 

 

Članak 19. 
Iza članka 34b. dodaje se novi članak 34c. koji glasi: 
Novčanom kaznom od 100 do 1 000 KM kazniti će 

se za prekršaj odgovorna osoba u općinskoj službi 
uprave 
zaduženoj za komunalno gospodarstvo: 

1. Ako ne osigura pravilan nadzor nad provoñenjem 
općinskih propisa donesenih na temelju Zakona, 

2. ako postupi suprotno članku 16. stavku 2. ili 
članku 19. stavku 1 Zakona, ili ne donese rješenje 
iz članka 24. stavka 4. Zakona. 

 

Članak 20. 

 Dosadašnji članak 35. mijenja se i glasi: 

"Novčanom kaznom od 500 do 5 000 KM kazniti će 
se korisnik komunalne usluge, pravna osoba, ako 
postupa suprotno članku 8. stavku 1. ili stavku 1 članka 
17., ili članku 30. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. 
Zakona. 

Novčanom kaznom od 50 do 500 KM kazniti će se 
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 
1. ovoga članka. 

Novčanom kaznom od 100 do 1 000 KM kazniti će 
 

          
 



se korisnik komunalne usluge, fizička osoba, ako 
postupa suprotno članku 8. stavku 1. ili stavku 1 članka 
17., ili članku 30. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. 
Zakona." 

 

Članak 21. 

 Dosadašnji članak 37. mijenja se i glasi: 

"Općine su dužne u roku od 3 mjeseca od dana 
stupanja na snagu ovog Zakona donijeti (ili dosadašnje 
uskladiti s odredbama ovog Zakona) provedbene 
propise i to: 

1. Odluku o komunalnom redu, 
1.1. Odluku o postavljanju pokretnih naprava, 
1.2. Odluku o lokacijama na javnim površinama 

na kojima se smiju postavljati kiosci i slično, 
1.3. Odluku o održavanju i čuvanju nerazvrstanih 

putova, 
1.4. Odluku o načinu i uvjetima postavljanja 

znakova informiranja i reklama, 
1.5. Odluku o uvjetima držanja i načinu voñenja 

životinja, 
1.6. Odluku o načinu i uvjetima za priključenje na 

komunalnu infrastrukturu, 
1.7. Odluku o odvodnji i pročišćavanju otpadnih 

voda, 
1.8. Odluku o izgledu, načinu čišćenja i 

održavanja septičkih jama, 
1.9. Odluku o lokaciji za krajnju dispoziciju 

komunalnog otpada, načinu odlaganja i 
održavanja odlagališta, 

1.10. Plan prihoda i program radova komunalnog 
gospodarstva, 

1.11. Plan i program održavanja, čišćenja i pranja 
javnih površina, 

1.12. Plan održavanja zelenih površina, 
1.13. Plan prikupljanja, odvoza i odlaganja 

komunalnog otpada, 
1.14. Plan odvoza glomaznog otpada, 
1.15. Pravilnik o načinu, normativima i uvjetima 

uklanjanja snijega i leda; 
1.16. Izvješće o izvršenju plana prihoda i programa 

radova u komunalnom gospodarstvu. 
 

2. Odluku o komunalnom doprinosu i visini 
komunalnog doprinosa, 

2.1 Odluku o raspodjeli sredstava komunalnog 
doprinosa, 

2.2. Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli 
sredstava komunalnog doprinosa. 

3. Odluku o komunalnoj naknadi, 
 

3.1. Odluku o utvrñivanju boda za utvrñivanje 
visine komunalne naknade, 

3.2. Odluku o raspodjeli sredstava komunalne 
naknade, 

3.3. Izvješće o izvršenju Odluke o raspodjeli 
sredstava komunalne naknade. 

 

Članak 22. 
Ovaj Zakon stupa na snagu idućeg dana od dana objave 
u "Narodnim novinama Županije 
Zapadnohercegovačke". 

Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA ČKA 
- SKUPŠTINA - 
Broj: 01-VI-116/03 
Široki Brijeg, 10. srpnja 2003. 

Predsjednik 
Zoran Vukšić, v.r. 

 
 
 
 
 

 


