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ИНФОРМАЦИЈА
o раду комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2016.године

I – НАДЛЕЖНОСТИ У РАДУ
Комунална полиција је у току 2016.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 594 надзора,донијела 113 рјешења и
сачинила 594 записникаод којих је 395 записника о наложеним мјерама и 199 записника о
извршеним контролним прегледима по наложеним мјерама.
Због уочених неправилности у току надзора изречено је 5 мјера упозорења и издат је 1
прекршајни налог док је Основном суду у Модричи поднешено 5 захтјева за покретање
прекршајног поступка од којих су 3 ријешена.
На рјешење комуналног полицајца изјављена је једна жалба која је у другостепеном поступку
одбачена као неоснована.
Наведени подаци су приказани у Табели 1 која је саставни дио овог извјештаја.
Ради потпуног сагледавања рада Одсјека комуналне полиције, у овом извјештајном периоду,
неопходно је истаћи следећеактивности на вршењу комунално –инспекцијског надзора с
ходно члану 9. Закона о комуналној полицији и то:
1.Пружање комуналних услуга гдје је извршено 7 надзора и због уочених пропуста и
сачињено 7 записника од којих је 5 записника наложене мјере и 2 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама.
2.Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу (плочници,тргови и саобраћајнице)
гдје је извршено 56 надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињено 56
записника од којих је 34 записника наложене мјере и 22 записника о извршеним контролама
по наложеним мјерама,док су 2 записника прослијеђена надлежном референту на даље
поступање.
3.Одржавање и кориштење јавних површина и дрвореда гдје је извршено 110
внадзора и због уочених пропуста издата је 14 рјешења и сачињено 110 записника од којих
је 57 записника наложене мјере и 53 записника о извршеним контролама по наложеним
мјерамадок су 3 записника прослијеђена надлежном референту на даље поступање.Због не
поступања по наложеним мјерама издат је један прекршајна налог.
4.Одржавање и кориштење објеката за снабдијевање насеља и становништва водом за
пиће,јавне водоводне мреже и јавних излива и фонтана гдје је извршено 17 надзора и због
уочених пропуста издата су 3 рјешења и сачињено 17 записника од којих је 10 записника
наложене мјере и 7 записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
5.Одржавање и кориштење јавне канализационе мреже те септичких и осочних јама гдје је
извршено 40 надзора и због уочених пропуста издато је 18 рјешења и сачињено
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40 записника од којих су 22 записника наложене мјере и 18
контролама по наложеним мјерама.

записника о извршеним

6.Одржавање и кориштење тржница гдје су извршена 4 надзора
констатовани и гдје нису констатовани недостатци.

који су

и записнички

7.Вршење угоститељске дјелатности у складу са Законом и одлуком јединице локалне
самоуправе гдје је на основу службених забиљешки припадника ПС Шамац ОС Модрича
поднесено 5 захтјева за покретање прекршајног поступка због не придржавања одредаба
Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији општине Шамац док је ОС
Модрича донио 3 рјешења којим су власницима угоститељских објеката Кафе бар „8“ и УР
„CINEMA“ изречене новчане казне.
8.Постављање пословног имена,натписа и реклама гдје су извршена 84 надзораи због
уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињена 84 записника од којих су 83 записника
наложене мјере и 1 записник о извршеним контролама по наложеним мјерама.Сви
записници су прослијеђени надлежном референту ради издавања рјешења о обавези плаћања
општинске таксе за истакнуту рекламу.
9.Одржавање дворишта,башта,привремених објеката као и других објеката и површина који
су од утицаја на изглед и уређење јединице локалне самоуправегдје су извршена 32
надзора и због уочених пропуста издато је 16 рјешења и сачињена 32 записника од којих је
17 записника наложене мјере и 15 записника о извршеним контролама по наложеним
мјерама.
10.Постављање посуда,контејнера и уличних корпи за отпатке гдје су извршена 2 надзора
која су и записнички констатована.Због уочених недостатака у току надзора изречена је 1
мјера упозорења.
11.Заузимање јавне површине за продају роба и продају робе ван простора или мјеста
одређеног за продају те врсте робе гдје је извршено 30 надзора и због уочених пропуста
издато је 13 рјешењаи сачињено 30 записника од којих је 17
записника наложене
мјере и 13 записника о извршеним контролама по 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.
12.Услови и начин одржавања јавних манифестација,те коришћење аудио и видео помагала
и извођење музике уживо у објектима и ван њих гдје је извршен 1 надзор и због уочених
пропуста издато је 1 рјешење и сачињен 1 записник о извршеној контроли рјешења.
13.Начин истицања застава гдје су извршена 2 надзора која су и записнички констатована и
којом приликом нису уочени недостатци.
14.Одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима гдје је извршено 40 надзора и због
уочених кварова сачињено је 40 записника од којих је 20 записника о наложеним мјерама и
20 записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
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15.Одржавање зграда и придржавање кућног реда у зградама гдје су извршена 2
надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињена 2 записника од
којих је 1 записник о наложеним мјерама и 1 записник о извршеним контролама по
наложеним мјерама.
16.Одржавање гробаља и обављање погребне дјелатности гдје је извршен један
надзор који је и записнички констатован.Подносилац захтјева је поучен да спор око
гробног мјеста на гробљу у МЗ Обудовац може покренути пред надлежним судом.
17.Други послови из комуналне дјелатности гдје је извршено 166 надзора и због уочених
пропуста издата је 45 рјешења и сачињено 166 записника од којих је 121
записник
наложене мјере и 45 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.
У друге послове из комуналне дјелатности сврстани су и комунално-инспекцијски надзори
над одржавањем пословних простора,уклањање дивљих депонија,заштита и држање
животиња,радно вријеме угоститељских објеката,политичко оглашавање, кошење траве и
шибља на парцелама које су у власништву Општине и физичких лица и не кориштење
комуналних услуга од стране физичких и правних лица.
На рјешење комуналног полицајца, којим је наложена санација крова на стамбено пословном
објекту, изјављена је једна жалба која је у другостепеном поступку одбачена као неоснована.
Због не благовременог поступања по наложеним мјерама изречене су 2 мјере упозорења.
Неопходно је још истаћи да је комунална полиција у току 2016. године имала и додатно
ангажовање а које се огледало у раду на територији општине Доњи Жабар и то 19 радних
дана.
Комунална полиција је у вршењу коминално – инспекцијског надзора предузимала мјере и
радње с ходно Закону о комуналној полицији као и другим Законима,Уредбама и Одлукама
као што су:Закон о одржавању зграда;Закон о комуналним дјелатностима;Закон о
празницима;Закон о гробљима и погребној дјелатности;Закон о употреби заставе,грба и
химне;Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским
објектима;Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду;Одлука о одређивању
радног времена угоститељским објектима на подручју општине Шамац;Одлука о заштити и
држању животиња на територији општине Шамац;Одлука о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који обављају трговинску,занатску и услужну дјелатност
на подручју општине Шамац;Одлука о гробљима и погребној дјелатности и Одлука о кућном
реду.
Наки од проблема са којима се комунална полиција сусреће у вршењу комунално –
инспекцијског надзора огледа се у следећем:
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-Један већи број стамбених зграда није извршио формирање заједнице етажних власника,како
је то Законом о одржавању зграда регулисано,те је немогуће наложити отклањање
недостатака на заједничким дијеловима зграде;
-Поступање по пријавама које су везане за управљање и одржавање гробљима по мјесним
заједницама која гробља нису дата на управљање с ходно Закону о гробљима и погребној
дјелатности;
- Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине
Шамац није усклађена са Уредбом о критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима гдје је изражен проблем поступања када је у питању ниво буке који
излази из угоститељских објеката;
-Пријаве грађана на повећан ниво буке и прашине коју производе правна лица и
предузетници;
-Пријаве грађана за дивље депоније смећа гдје је за вођење евиденције дивљих депонија и
предузимање мјера за њихову санацију у надлежности еколошког инспектора;
-Пријаве грађана за већи број напуштених животиња на подручју општине Шамац а чији
надзор с ходно Закону о заштити и добробити животиња врши ветеринарски инспектор.

II ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У 2016. 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.Мјесечни план активности на одржђавању чистоће у граду .
Б) Програми
1.Програм обављања и финансирања заједеничке комуналне потрошње на подручју општине
Шамац за 2016.годину (Према програму рада СО Шамац – фебруар мјесец)
В) Информације
1. Информација о раду комуналне полиције
Шамац - фебруар мјесец);

у 2015.години (Према програму рада СО

2.Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње у 2015.години (Према програму рада СО Шамац – фебруар мјесец);
3.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 2015.години (Према програму рада СО Шамац –
јануар мјесец);

-

4.Информација
мјесец)
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о раду комуналне полиције за период 01.01. до 30.06.2016.године (јули

IIIПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА
1. Поставити привременог заступника односно привременог управника етажних
власника у свим зградама које немају или избјегавају формирање Заједнице етажних
власника у складу са Законом о одржавању зграда.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
2.Обављање погребне дјелатности по мјесним заједницама усагласити са Законом
о гробљима и погребној дјелатности.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и
Одјељење за Општу управу
3.Усагласити Одлуку о одређивању радног времена угоститељским објектима на
подручју општине Шамац са Уредбом о критеријумима за одређивање радног времена
у угоститељским објектима гдје је рок за усаглашавање од стране јединице локалне
самоуправе истекао у новембру 2011. године.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за привреду
4.Извршити повремено ангажовање еколошког инспектора ради вршења надзора над
спровођењем Закона о заштити животне средине и других прописа донесених на основу
њега,Закона о заштити ваздуха,Закона заштити природе,Закона о Фонду и финансирању
заштите животне средине,Закона о заштити вода и Закона о управљању отпада.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

ИНФОРМАЦИЈУ САЧИНИО
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