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РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39, став 2, тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 37, став 2, тачка 14. Статута општине 

Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17) и Правилника о техничким 

нормативима, методама и начину рада оснивања и одржавања централног адресног 

регистра и регистра просторних јединица („Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/14), Скупштина општине Станари, на сједници, одржаној _________, доноси 

О Д Л У К У 

о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и означавању 

зграда бројевима 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се услови и начин одређивања имена насеља, улица, тргова 

и паркова, као и означавања зграда бројевима на подручју општине Станари. 

Члан 2. 

 На подручју МЗ Станари Центар обавезно је одређивање имена насеља, улица и 

тргова, као и одређивање и обиљежавање стамбених и пословних објеката бројевима, а 

могу се одредити и имена паркова. 

 У другим насељеним мјестима и насељима која нису обухваћена претходним 

ставом није обавезно одређивање имена улица и тргова, али је обавезно обиљежавање 

кућа, зграда и других објеката, бројевима. 

Члан 3. 

 На подручју општине Станари, два или више насеља, двије или више улице, два 

или више тргова, два или више паркова, не могу имати исти назив. 

 

II. ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА НАСЕЉА, УЛИЦА, ТРГОВА И ПАРКОВА 

Члан 4. 

 Насељу, улици, тргу или парку може се дати име које има географска, етнографска, 

нумеричка и друга прикладна обиљежја, као и име умрле заслужне личности. 
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Члан 5. 

 Име новог насеља, улице, трга или парка, као и промјену постојећег имена насеља, 

улице, трга или парка утврђује одлуком Скупштина општине. 

 Ради припреме приједлога имена насеља, улице, трга или парка Скупштина 

општине именује комисију из реда одборника, научних и стручних радника (у даљем 

тексту: комисија). 

Члан 6. 

 Иницијативу за давање или промјену имена насеља, улице, трга или парка могу 

покренути заинтересовани грађани, органи, организације, институције, удружења грађана, 

мјесне заједнице, начелник општине и одборник Скупштине општине Станари. 

 Иницијатива се покреће писменим путем, уз образложење приједлога, код 

Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. Надлежно 

Одјељење позива грађане путем средстава јавног информисања да доставе своје 

приједлоге у форми иницијативе, која се просљеђује комисији на даљу обраду. 

 Ако се за исто насеље, улицу, трг или парк дају двије или више иницијатива, 

предност има назив који садржи име познате особе, датум или друго обиљежје које је 

значајно за општину Станаре. 

Члан 7. 

 Комисија утврђује да ли назив насеља, улице, трга или парка из иницијативе већ 

постоји у конкретном насељеном мјесту и након тога сачињава ранг-листу назива, те је 

доставља Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. 

 Одјељење из става 1. овог члана назив, који је први на ранг-листи, у форми одлуке, 

доставља на усвајање Скупштини општине Станари. 

 Уколико већ постоји насеље, улица или трг са предложеним називом у 

иницијативи, приједлог се неће разматрати, нити ће се налазити на ранг-листи. 

Члан 8. 

 Када се према Регулационом плану или другим просторно-проведбеним актима 

планира изградња новог насеља, дијела насеља, улице или трга, Одсјек за просторно 

уређење општине Станари, дужан је да у року од 30 дана, од дана ступања на снагу одлуке 

о усвајању наведених аката о томе обавијести Одсјек за стамбено-комуналне послове и 

екологију општине Станари. 



3 
 

 Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, 

упоредо са изградњом насеља, односно дијела насеља, реконструкцијом постојећих 

насеља, обезбјеђује припрему приједлога одлуке, из члана 5. ове Одлуке. 

 

III. ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА И ТРГОВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА/ 

КУЋА БРОЈЕВИМА 

Члан 9. 

 Начин обиљежавања имена насеља, улица и тргова и означавања зграда/кућа 

бројевима уређен је Правилником о техничким нормативима, методама и начину рада 

оснивања и одржавања централног адресног регистра и регистра просторних јединица 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 25/14). 

Члан 10. 

Утврђивање и означавање бројева кућа и зграда (кућних бројева) врши се посебно 

за свако насељено мјесто, а у насељеним мјестима у којима постоје улице са одређеним 

називом, утврђивање и означавање кућних бројева врши се посебно за сваку улицу. 

Бројеви кућа и зграда (кућни бројеви) означавају се таблицама које, поред броја, 

садрже име улице, односно трга на којем се зграда налази. 

Бројеви зграда/кућа у којима није извршено одређивање назива улица и тргова, 

означавају се таблицама које, поред броја, садрже и назив насељеног мјеста. 

Члан 11. 

 Кућни број својим актом одређује Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију. 

Члан 12. 

 Подаци о насељима, улицама, трговима и зградама воде се у посебном регистру 

који води надлежно одјељење. 

Члан 13. 

 Набавку и постављање табли са именима улица и тргова врши Одјељење за 

просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. 

 Таблица са кућним бројем поставља се на уочљиво мјесто изнад или са десне улаза 

у зграду/кућу или, ако је то погодније, на уличну страну фасаде зграде/куће. 
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 Набавку и постављање таблица са бројевима зграда врши Одјељење за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, а трошкове сноси власник куће, 

односно корисник зграде/куће, или заједница која управља зградом. 

 Трошкове из претходног става, у зависности од расположивих буџетских 

средстава, на приједлог начелника општине, Скупштина општине својом одлуком може 

пренијети на буџет општине. 

 Власник објекта, односно одговорно лице у заједници која управља зградом, дужнo 

је да на позив и по налогу надлежног органа управе у остављеном року уплати трошкове 

набавке и постављања таблице са бројем зграде. 

Члан 14. 

 Утврђивање и означавање кућних бројева у свакој улици започиње од дијела улице 

који је ближи центру насељеног мјеста и наставља се у правцу периферије. 

 За двије или више зграда у истој улици не може се утврдити исти кућни број. 

 Ако зграда има више улаза непосредно повезаних за улицу, сваком улазу утврђује 

се посебан кућни број. 

 Ако утврђивање додатног (посебног) кућног броја за улаз у зграду/кућу изазива 

потребу промјене осталих кућних бројева на зградама/кућама, за све улазе у зграду/куће 

утврдиће се исти кућни број коме се додају словне ознаке по азбучном реду, почев од 

слова „А“.  

За дворишне зграде/објекте утврђује се кућни број главне зграде/куће, коме се 

додаје словна ознака по азбучном реду. 

 Згради/кући изграђеној између двије постојеће зграде/куће послије утврђивања 

кућних бројева утврђује се кућни број прве сусједне зграде/куће мањег кућног броја, коме 

се додаје словна ознака по азбучном реду. 

Члан 15. 

Утврђивање и означавање кућних бројева у улици врши се тако да зграде/куће са 

лијеве стране улице, одакле почиње утврђивање и обиљежавање, добијају непарне кућне 

бројеве, почев од броја 1, а зграда/кућа са десне стране улице, парне бројеве, почев од 

броја 2. 

У улицама у којима се све зграде/куће налазе са једне стране улице, утврђивање и 

означавање кућних бројева врши се у непрекинутом низу, почев од броја 1. 
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Члан 16. 

Утврђивање и означавање кућних бројева на тргу врши се почев од мјеста гдје се 

главна улица спаја са тргом, у непрекинутом низу, од броја 1, у смјеру кретања казаљке на 

сату. 

Члан 17. 

Утврђивање и означавање кућних бројева у насељеним мјестима у којима не 

постоје улице врши се у непрекинутом низу, почев од броја 1, и то оним редом који је 

најповољнији и најкраћи прилаз од једне ка другој згради/кући. 

Члан 18. 

Таблица са кућним бројем израђује се од емајлираног лима, величине 20х15 cm, а 

кућни број исписује се бијелом бојом на тамноплавој подлози. 

Члан 19. 

 Власник куће, односно корисник зграде/куће или заједница која управља зградом 

дужни су омогућити постављање табле са именом улице или трга, односно табле са 

кућним бројем. 

Члан 20. 

 Забрањено је неовлашћено постављање и скидање табли са именима улица и тргова 

и таблица са кућним бројем. 

Члан 21. 

 Инвеститор новог објекта дужан је да, најмање 30 дана прије подношења захтјева 

за одобрење за употребу објекта или почетка коришћења зграде/куће, поднесе захтјев за 

означавање зграде/куће кућним бројем и уплати новчана средства потребна за набавку 

таблице кућног броја. 

Члан 22. 

 Власник куће, односно корисник зграде/куће или одговорно лице у заједници која 

управља зградом, дужни су да у року од 30 дана, од дана пријема рјешења комуналне 

полиције о нестанку или оштећењу таблице кућног броја пријави надлежном органу 

управе нестанак или оштећење таблице кућног броја и да уплати новчана средства 

потребна за набавку нове таблице. 
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Члан 23. 

 Надлежни орган управе дужан је да, у складу са расположивим буџетским 

средствима, у року од 3 мјесеца, од дана утврђивања или промјене назива улице и 

одређивања или промјена кућних бројева, постави нове или замијени старе табле именом 

улице или трга, односно обезбиједи постављање нових или замјену старих таблица с 

кућним бројевима. 

Члан 24. 

 Власник куће, односно корисник зграде/куће или заједница која управља зградом 

дужни су, прије него што започну рушење објекта који је означен кућним бројем, о томе 

писмено обавијестити надлежни орган управе. 

Члан 25. 

 За спровођење Oдлуке задужено је Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију. 

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

 Новчаном казном у износу од 100,00 до 300,00 КМ казниће се власник објекта, 

односно одговорно лице у заједници која управља зградом, ако: 

1. У одређеном року не уплати трошкове набавке таблице са кућним бројем (члан 13, 

став 4); 

2. Онемогући постављање табле са именом улице или трга, или таблице са кућним 

бројем (члан 19); 

3. Неовлаштено постави или скине таблу са именом улице или трга, или таблицу са 

кућним бројем (члан 20); 

4. Надлежном органу управе у одређеном року не поднесе захтјев за означавање нове 

зграде кућним бројем (члан 21); 

5. У року од 30 дана по пријему рјешења од комуналне полиције о нестанку или 

оштећењу таблице кућног броја не пријави надлежном органу управе нестанак или 

оштећење таблице кућног броја и не уплати новчана средства потребна за набавку 

нове таблице (члан 22); 

6. Писмено не обавијести надлежни орган управе о рушењу објекта који је означен 

кућним бројем (члан 24). 
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V. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

Члан 27. 

 Надзор над спровођењем ове Oдлуке врши комунална полиција општине Станари. 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број:        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                             ____________________________ 

                  Остоја Стевановић 
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О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 39, став 2, тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике  Српске“, број 97/16), члана 37, став 2, тачка 14. Статута општине 

Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17) и Правилника о техничким 

нормативима, методама и начину рада оснивања и одржавања централног адресног 

регистра и регистра просторних јединица („Службени гласник Републике Српске“, број: 

25/14) јединица локалне самоуправе дужна је да донесе Одлуку о одређивању назива 

улица, тргова и дијелова насељених мјеста. 

 

Овом Одлуком утврђују се: обавеза, услови и начин обиљежавања назива 

насељених мјеста, улица и тргова и означавање кућа и зграда бројевима, вођење регистра 

кућних бројева, улица и тргова и санкције за повреде одредби ове Одлуке. 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:        ПРЕДЛАГАЧ: 

Одјељење за просторно уређење,                 Начелник општине 

стамбено-комуналне послове и  

екологију 

 


