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ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У 2015. ГОДИНИ
I – ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ У 2015. ГОДИНИ
Комунална полиција је у току 2015. године вршила контролу и надзор у складу са
овлашћењима утврђеним чланом 14. Закона о комуналној полицији као и другим
законима и прописима из комуналних и других области.
Kомунална полиција је у овом периоду извршила 759 надзора,донијела 192 рјешења
и сачинила 755 записника од којих је 505 записника о наложеним мјерама и 250
записника о извршеним контролним прегледима по наложеним мјерама.
Због уочених неправилности у току надзора изречено је 10 мјера упозорења и издата
су 3 прекршајна налога а поднесен је један захтјев за покретање прекршајног поступка
за који је ОС Модрича донио рјешење о казни.
Наведени подаци су приказани у Табели 1 која се налази у прилогу извјештаја.
Ради потпуног сагледавања рада Одсјека комуналне полиције, у овом извјештајном
периоду, неопходно је истаћи следеће активности на вршењу
комунално –
инспекцијског надзора с ходно члану 9. Закона о комуналној полицији и то:
1.Пружање комуналних услуга гдје је
извршено 127 надзора и због уочених
пропуста издато је 58 рјешења и сачињено 127 записника од којих је 69 записника
наложене мјере и 58 записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
2.Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу (плочници,тргови и
саобраћајнице) гдје је извршен 21 надзор и због уочених пропуста издато су 3
рјешења и сачињен је 21 записник од којих је 11 записника наложене мјере и 10
записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
3.Одржавање и кориштење јавних површина и дрвореда гдје је извршено 195
надзора и због уочених пропуста издато је 66 рјешења и сачињено 195 записника од
којих је 127 записника наложене мјере и 68 записника о извршеним контролама по
наложеним мјерама док је 14 записника прослијеђено надлежном референту на даље
поступање.Због не поступања по наложеним мјерама издата су 3 прекршајна налога и
изречене 2 мјере упозорења.
4.Одржавање и кориштење објеката за снабдијевање насеља и становништва водом за
пиће,јавне водоводне мреже и јавних излива и фонтана гдје је извршено 10 надзора и
због уочених пропуста издата су 3 рјешења и сачињено 10 записника од којих је 7
записника наложене мјере и 3 записника о извршеним контролама по наложеним
мјерама. Због неблаговременог поступања по наложеним мјерама изречена је једна
мјера упозорења.
5.Одржавање и кориштење јавне канализационе мреже те септичких и осочних јама
гдје је извршено 58 надзора и због уочених пропуста издато је 18 рјешења и сачињено
58 записника од којих су 32 записника наложене мјере и 26 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама.
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6.Одржавање и кориштење објеката за депоновање отпадака и вршења контроле над
одвожењем,уништавањем и прерадом отпада гдје је извршено 6 надзора и сачињено
6 записника од којих је 5 записника наложене мјере и један запиисник о извршеној
контроли по наложеним мјерама. Због неблаговременог поступања по наложеним
мјерама изречена је једна мјера упозорења.
7.Одржавање и кориштење тржница гдје су извршена 2 надзора која су и записнички
констатована.
8.Вршење угоститељске дјелатности у складу са законом и одлуком јединице локалне
самоуправе гдје је извршено 19 надзора и сачињено 19 записника, а поднешен је и
један захтјев за покретање прекршајног поступка ОС Модрича.
У вршењу надзора провођене су заједничке активности са Полицијском станицом
Шамац и те активности су биле усмјерене на контролу радног времена угоститељских
објеката.
Комунално инспекцијски надзор вршен је у угоститељским објектима на подручју
насељеног мјеста Шамац у времену од 02,00 до 04,00 часа и то у дане:15. и 28.02.,
21. и 29.03., 19. и 25.04., 24. и 30.05.,21. и 27.06.,26.07,01.08,26.09.,11.и 24.10.,14.и
22.11. и 14. и 27.12.2015.године.
У току надзора нису уочене неправилности од стране власника угоститељских
објеката и исти су се придржавали Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Шамац као и Уредбе о критеријумима
за одређивање радног времена у угоститељским објектима.
Овом уредбом одређено је „Вријеме толеранције“,односно вријеме конзумације
услуге које је почело у прописаном или посебном радном времену и оно износи 30
минута рачунајући од момента истека прописаног или посебног радног времена
угоститељског објекта.
Сматра се да је угоститељ прекршио одредбе ове уредбе о раду у оквиру прописаног
или посебног радног времена уколико се по истеку „времена толеранције“у објекту
затекну лица која нису запослена у угоститељском објекту и у објекту се гостима
пружају угоститељске услуге.
Поменутом уредбом регулисано је да надзор над примјеном ове уредбе у погледу
придржавања радног времена у угоститељским објектима врши комунална полиција
у складу са посебним овлашћењима прописаним у закону који регулише област
угоститељства и закону који прописује поступање комуналне полиције док
инспекцијски надзор над примјеном
ове уредбе у погледу нивоа буке у
угоститељским објектима врши еколошки инспектор у складу са посебним
овлашћењима из закона који регулише област рада инспекција и заштиту животне
средине.
Комунална
полиција је на основу службене забиљешке ПС Шамац,којом је
констатовано непоштовање Одлуке о дужини радног времена, поднијела захтјев за
покретање прекршајног поступка против власника Кафе бар „Валентино – 2“ Шамац.
9.Постављање пословног имена,натписа и реклама гдје су извршена 72 надзора и
због уочених пропуста издата су 4 рјешења и сачињена 72 записника од којих је 68
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записника наложене мјере и 4 записника о извршеним контролама по наложеним
мјерама док су 64 записника прослијеђена другом референту на даље поступање.
10.Одржавање дворишта,башта,привремених објеката као и других објеката и
површина који су од утицаја на изглед и уређење јединице локалне самоуправе гдје је
извршен 31 надзор и због уочених пропуста издата су 2 рјешења и сачињен 31
записник од којих је 14 записника наложене мјере и 17 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама. Због не благовременог поступања по наложеним
мјерама изречена је једна мјера упозорења;
11.Одржавање и чистоћа корита обала ријека и других водених површина на
подручју локалне самоуправе гдје је извршено 12 надзора и због уочених пропуста
издато је 5 рјешења и сачињено 12 записника од којих је 7 записника наложене
мјере и 5 записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
12.Постављање посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке гдје је
извршен један надзор који је и записнички констатован.
13.Заузимање јавне површине за продају роба и продају робе ван простора или мјеста
одређеног за продају те врсте робе гдје је извршено 58 надзора и због уочених
пропуста издата су 23 рјешења и сачињено 58 записника од којих су 34
записника наложене мјере и 24 записника о извршеним контроламапо
наложеним мјерама.Због не благовременог поступања по наложеним мјерама
изречене су 2 мјере упозорења.Један записник прослијеђен је надлежном
референту за доношење рјешења о утврђивању таксе за заузимање јавне површине.
14.Услови и начин одржавања јавних манифестација,те кориштење аудио и видео
помагала и извођење музике уживо у објектима и ван њих гдје је извршено 13
надзора и због уочених пропуста издато је 7 рјешења и сачињено 10 записника од
којих су 2
записника наложене мјере и 8 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама. Због не благовременог поступања по
наложеним мјерама изречена је једна мјера упозорења.
Рјешења су издата власницима угоститељских објеката у којима је извођена
музика уживо без посједовања рјешења Одјељења за просторно уређење и
стамбено комуналне послове којим се утврђује обавеза плаћања општинске
комуналне таксе за приређивање музичког програма.
15.Одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима гдје је извршено 48 надзора и због
уочених кварова сачињено је 26 записника о наложеним мјерама и 22 записника о
извршеним контролама по наложеним мјерама док је један записник прослијеђен
надлежном референту на даље поступање.
16.Уклањање старих и других предмета са јавних површина а који су остављени
супротно одредбама прописа јединице локалне самоуправе гдје је извршен 1 надзор и
сачињен записник којим је констатованаљ да је странка поступила по обавјештењу да
са јавне површине уклони оштећено и не регистровано возило из улице Јована
Цвијића.
17.Одржавање зграда и придржавање кућног реда у зградама гдје је извршено 11
надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињено 11 записника од
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којих је 10 записника наложене мјере и 1 записник о извршеним контролама
по наложеним мјерама.
18.Одржавање гробаља и обављање погребне дјелатности гдје је извршен 1 надзор
који је и записнички констатован.
19.Други послови из комуналне дјелатности гдје је извршено 66 надзора и због
уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињено 66 записника од којих су 64
записника наложене мјере и 2 записника о извршеним контролним прегледима по
наложеним мјерама док су 34 записника прослијеђена другом референту ради
доношења рјешења о утврђивању таксе за кориштење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија.
Због не благовременог поступања по наложеним мјерама изречене су 2 мјере
упозорења.
Неопходно је још истаћи да је комунална полиција у току 2015.године имала и додатно
ангажовање а које се огледало у раду на територији општине Доњи Жабар и то 44 радна
дана.
II ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У 2015.ГОДИНИ
Поред послова и задатака из области Закона о комуналној полицији Одсјек комуналне
полиције радио је и на изради Планова,Програма и Информација и то:
А) Планови
1.Годишњи план рада Одсјека комуналне полиције за 2016.годину,
2.Мјесечни план рада Одсјека комуналне полиције,
3.Мјесечни план активности на одржђавању чистоће у граду .
Б) Програми
1.Програм обављања и финансирања заједеничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2015.годину (Према програму рада СО Шамац – фебруар мјесец)
В) Информације
1. Информација о раду комуналне полиције у 2014.години (Према програму рада СО
Шамац - фебруар мјесец);
2. Информација о раду Одсјека комуналне полиције за период 01.01.-30.06.2015.године
(Према програму рада СО Шамац - септембар мјесец);
3. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошњен у 2014.години (Према програму рада СО Шамац – фебруар
мјесец);
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4.Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати
средстава за одржавање и изгадњу јавне расвјете у 2014.години (Према програму рада
СО Шамац – јануар мјесец);
5.Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период од 01.01.
до 30.06.2015.године (Према програму рада СО Шамац – октобар мјесец);
6. Одсјек комуналне полиције је
у току године редовно сачињавао периодичне
извјештаје о раду, мјесечне извјештаје о раду као и мјесечне извјештаје о реализацији
Плана активности на одржавању чистоће у граду .
Информисање јавности о активностима и предузетим
полиције вршено је путем Web Sајта Општине.

мјерама од стране комуналне
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