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 ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ЗАДАТАКА  

 

У извјештајном периоду за 2022 годину у току првих шест мјесеци , Комунална полиција 

вршила је надзор над : 

- Одржавањем , употребом и заштитом комуналних објеката  

- одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда   

- одржавањем гробаља и вјерских објеката  

-  одржавањем јавне водоводне и канализационе мреже , септичких и осочних јама  

-  одржавањем чистоће на јавним површинама , одвозом кућних отпадака и другог 

комуналног отпада као и грађевинског и шуто материјала   

- одржавањем  градских улица 

- одржавањем и постављањем парковских клупа 

- одржавањем и постављањем контејнера , настрешница над контејнерима  

-  одржавањем и постављањем уличних корпи за отпадке  

-  заузимањем јавних површина за продају роба ван простора или мјеста за продају 

те врсте робе 

- одржавањем спортских објеката  

- одржавањем пијаца и пијачних простора 

-  вршењем уклањања старих и других предмета са јавних површина 

- Вршењем уклањања неисправних, хаварисаних возила  

- одржавањем јавних саобраћајних површина ( плочника , тргова , јавних 

саобраћајница и др. )  

-  одржавањем зграда , придржавањем  кућног реда у стамбеним  зградама  

- поштивањем одлуке о радном времену у области  угоститељства, трговине и 
занатства.  

- Вршење контрола по питању спровођења мјера заштите против вируса корона 



У периоду који обухвата овај извјештај, Комунална полиција извршила је 452 комунално – 

полицијскe  контролe од чега je:  

31 рјешењe донесено   по  службеној дужности   

51  случај  рјешаван  је   по захтјеву странке  

 

Сачињена су 254 записника и  свакодневно извршено више контрола приликом обиласка 
терена 

На издата рјешења Комуналне полиције поднесенe  су  2   жалбе од којих је једна 
одбијена као неоснована а друга усвојена и предмет враћен првостепеном органу на 
поновни поступак уз прибављање доказа.   

Првих мјесеци овог извјештајног периода тј. у зимском периоду у градском подручју 

Комунална полиција  била је ангажована око предузимања мјера на уклањању снијега и 

леда како би се омогућило нормално кретање пјешака и возила. 

Свакодневно су упозоравана сва предузећа, установе, друга правна и физичка лица да 

уклањају снијег и лед испред свих пословних, приватних и стамбених објеката. 
У овом извјештајном периоду више опомена упућено је према власницима трговинских 
радњи и угоститељских објеката да чисте снијег испред својих објеката како је и 
дефинисано Одлуком о комуналном реду. 

 Комунална полиција вршила је контроле и предузимала мјере из своје надлежности  по 

питању прочишћавањa канала и решетака који су после обилних  падавина  били 

запушени. По налогу Комуналне полиције, прочишћено је више канала и сливних 
решетака  и тако се спријечило изливање воде на коловоз. 

У сарадњи са Предузећима „ИЗВОР“ и  „КОМУНАЛАЦ“  правовремено се реаговало на 

рјешавању проблема око изливања и запушења како канализационих тако и оборинских 
вода. Вршено је евидентирање свих поломљених и несталих поклопаца и решетака на 

канализационим шахтовима и шахтовима за оборинске воде и наложено да се исти ставе 

у функцију.  

У одржавању канализационе мреже и септичких јама, Комунална полиција  је реаговала 

на сваки позив и захтјеве грађана и по извршеним прегледима наложено је предузећу 

“ИЗВОР“   да се наведени проблеми отклоне. 

У одржавању водоводне мреже, Комунална полиција je такође реаговала  на све 

пријављене и евидентиране кварове који су на вријеме  отклањани. 

У складу са Одлуком о Комуналном реду, Комунална полиција вршила је редовне 
контроле  и изрекла више опомена  за отклањање недостатака који су се односили на   
уређење јавних и других површина у градском подручју ,раскопавање јавних површина, 
бесправно лијепљење плаката и разних огласа на недозвољеним мјестима углавном на 



дрворедима , одржавање јавне расвјете тј.замјена прегорјелих сијалица, окресивању 
дрвећа и др. 

 Примједбе Комуналне полиције углавном су се односиле на кошење и уређење јавних 
зелених површина које су на почетку сезоне биле у запуштеном стању због кишног 
периода а у разговору са одговорним из предузећа Комуналац тај проблем се рјешавао по 
приоритетима како се и договарало али се ипак није стизало да би и били задовољни. 
Комунална полиција, Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 
упућивала је ургенције по питању одржавања мостова на ријекама као и по питању 
санирања ударних рупа на коловозима.  
Комунална полиција издала је више рјешења и изрекла неколико опомена по питању 

раскопаних aсфалтних површина које се нису правовремено враћале у првобитно стање. 

У рано прољеће , Комунална полиција била је ангажована на уређењу обала ријеке Дрине 

и Ћехотине по питању уклањања дивљих депонија. 
После завршених ових активности Комунална полиција проводила је акције  чишћења и 
санирања дивљих депонија које су се затекле поред путних праваца према : Сарајеву, 

Бастасима, Тјентишту,  и Брионима те у насељима Драгочава, Превраћ и Миљевина. На 
тим правцима прикупљан је  ситни отпад и одвежен на депонију а одржавање тих путних 

праваца врши се редовно. Постављене су табле за забрану одлагања смећа на тим 
локацијама са бројем телефона Комуналне полиције а оближње становништво је 
упозорено да пријављују особе које чине ове прекршаје мада нам углавном ове пријаве 
недостају како би Комунална полиција могла писати и прекршајне казне за починиоце 
ових прекршаја.  

Вршећи надзор над Одлуком о комуналном реду, Комунална полиција у овом 

извјештајном периоду доста пажње посветила је уређењу јавних површина око стамбених 

зграда те више контрола вршено је по питању одлагања картонске амбалаже из 
трговинских радњи поред контејнера. Том приликом све трговинске радње су 
упозораване да не одлажу картонску амбалажу у контејнере и на тај начин због 
препуњености контејнера онемогуће одлагање кућног отпада те се тај отпад нађе поред  
и даје ружну слику изгледу и уређењу града. На више мјеста у ужем градском подручју 
гдје се картонска амбалажа одлаже у већим количинама Комунално предузеће 
раздвојило је одлагање картонске амбалаже од контејнера и тако се избјегло 
препуњавање истих. 

Комунална полиција извршила је више инспекцијских контрола по питању паркирања 

моторних возила испред контејнера који су на тај начин онемогућавали слободан приступ 
возилима и лицима који врше утовар и одвоз смећа на депонију. 

 Доста пажње Комунална полиција посветила је уређењу јавних површина око стамбених 
зграда тј.уклањању старих нерегистрованих моторних возила као и уклањању огревног 

дрвета у подрумске просторије.    



 Комунална полиција  је водила активности око кошења и уређења паркова и других  

зелених површина на подручју града које нису у надлежности КП „КОМУНАЛАЦ“  

Кошене су и уређиване  јавне зелене површине у Доњем пољу, према Болници, на Ушћу , 

шеталиште између моста Општине и моста КПЗ, зелене површине око зграда, спортски 

терени , дјечији вртићи, простори око вјерских објеката, зелене површине према 

Брионима, према Броду,Устиколини, затим у насељу Рибарска, у Лазареву, Душанову као 
и друге површине у ужем подручју града гдје је Комунална полиција констатовала да су 
исте нaлазе у запуштеном и неуредном стању .  

Комунална полиција у својим редовним контролама констатовала је на лицу мјеста да 
дворишта око пословних,културних, вјерских,стамбених ( колективни и индивидуални ), 
као и осталих јавних и других објеката у градском подручју и приградским насељима нису 
уређена тј власници и корисници те површине не држе у уредном стању што 
подразумјева редовно кошење траве, окресивања шибља и дрвећа те израсле оструге, 
зараслих ограда у разно шибље и тд. Комунална полиција обилазећи ова подручја издала 
је више рјешења лицима која су у обавези да наведене површине редоно одржавају и 
исте држе у уредном и чистом стању.   
По питању одржавања зелених површина које одржава Комунално предузеће, Комунална 
полиција у више наврата опомињала је исте због прерасле траве и захтјевала да се 
кошење обавља по приоритетима у ужем градском подручју.  
Комунална полиција често се сусреће са проблемима када је у питању одлагање старог 
намјештаја, грађевинског и другог кабастог отпада који грађани одлажу поред контејнера. 
Одлагање овакве врсте отпада врши се углавном у касним вечерњим или раним јутарњим 
сатима тако да Комунална полиција ријетко долази до сазнања и података прекршиоца. 
 У овом случају Комуналној полицији потребна је помоћ грађана и радника Комуналног 
предузећа да својим пријавама помогну и спријече одлагање ове врсте отпада на 
недозвољена мјеста. Ове пријаве углавном изостају тако да Комунална полиција у 
сарадњи са Комуналним предузећем уклања наведени отпад поред контејнера и исти се 
вози на депонију.Да би се ови проблеми ријешили квалитетније Комунална полиција у 
сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, стамбено-комуналне послове обишла је 
уже градско подручје како би дали приједлоге да се мјеста на којима је запажено највише 
отпада поред контејнера покрију камерама како би се могло доћи до починиоца овог 
прекршаја како би Комунална полиција могла изрицати казнене мјере у оквиру својих 
овлаштења. 
Контрола одвоза смећа на градску депонију врши се редовно и у сталном смо контакту са 
КП „КОМУНАЛАЦ“ да би то одвожење било што квалитетније.Евидентно је да је одлагање 
смећа повећано у љетњем периоду те су тада и чешће опомене предузећу које врши 
одвоз. 

У овом извјештајном периоду вршена је контрола истицања реклама, паноа и др.натписа, 

те контрола по питању забране лијепљења разних плаката на дрвореде, стубове јавне 

расвјете, семафоре, саобраћајне знакове и осталу комуналну опрему и јавне површине. 



Што се тиче прања јавних саобраћајних површина Комунална полиција реаговала је и по 
том питању како би се те површине боље одржавале. Одлуком о комуналном реду прање 
јавних саобраћајних површина врши се по налогу надлежног одјељења за комуналне 
послове. 

Усмени прегледи Комуналне полиције били су свакодневни а односили су се на : 

контролу чишћења и уређења зелених површина, тргова и градских улица , одвозом 

кућних отпадака и другог комуналног отпада, контрола одржавања  вјерских објеката и 

гробаља, чишћење путних појаса , чишћењем и одржавањем дјечијих вртића као и 

свакодневна контрола чишћења улица и одржавања зелених површина које су у 

надлежности КП „КОМУНАЛАЦ“ , те контрола и сарадња са КП „ИЗВОР“ из оквира 

рјешавања проблема који су у њиховој надлежности. 

Приликом вршења ових контрола примједбе су се односиле на одржавање и чишћење 
улица у којима је израсла трава поред ивичњака као и на одвоз отпада који се нашао 

поред контејнера. 
На све кварове који су се дешавали на водоводној и канализационој мрежи комунална 

полиција је реаговала на лицу мјеста и ургирала код КП „ИЗВОР“ да се настали кварови 

што прије отклоне. 

 

 Котловнице које одлажу шљаку на јавну површину такође су под контролом Комуналне 

полиције, тако да нема већих гомилања овог отпада и редовно се одвози .Одмах после 

завршене грејне сезоне издата су рјешења за уклањање шљаке са јавних површина и сва 
су углавном извршена а јавне површине доведене у уредно и чисто стање.  
Комунална полиција вршила је неколико контрола везано за одржавање чистоће на 

гробљима и другим вјерским објектима и више примједби упућивано је према предузећу 
Комуналац а примједбе су се односиле на чишћење,кошење и одвоз траве , као и 

одржавање ограда око гробља. 

У протеклом периоду, а по захтјеву странака вршене су активности на уклањању старих, 

хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних површина.  

 

 

 Комунална полиција првих мјесеци овог извјештајног периода  вршила je и контроле  

лица којима је била изречена мјера кућне изолације као и друге контроле  по питању   
поштивања  мјера које је доносио Републички штаб за ванредне ситуације као и контроле 
о спровођењу мјера које је доносио  Општински штаб у циљу спречавања ширења 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19).  

 

 

У складу са Законом о одржавању  зграда, Комунална полиција је имала више захтјева 

грађана за ову интервенцију а они су се углавном односили на отклањање кварова на 

водоинсталацијама унутар стамбених простора и они су правовремено рјешавани. 



У овој области Комунална полиција сусреће се са проблемима у зградама које нису још 
увијек регистроване као и у зградама које немају изабране органе зграде. У неколико 
наврата предсједници ЗЕВ обраћали су се Комуналној полицији да не могу да рјешавају 
проблем који се односи на кварове водоинсталације јер  не могу на вријеме да пронађу 
стручно лице које утврђује одакле квар долази а има случајева гдје су хитне интервенције 
и гдје други станари трпе штете због немогућности правовременог рјешења овога 
проблема. 

Комунална полиција учествовала је у раду низа других активности заједно са другим 
инспекцијама и остварила добру сарадњу са истим. 

Комунална полиција ће настојати да оствари још бољу сарадњу са грађанима, мјесним 
заједницама, као и са ЗЕВ да пријављују уочене неправилности и на тај начин допринесу 
још већој ефикасности у раду радника Комуналне полиције како би комунална хигијена 
како у граду тако и у приградским насељима била на још бољем нивоу. 
 

У наредном периоду ради што ефикаснијег извршења предузетих мјера и радњи као и 

ради завођења још већег реда у појединим областима Комунално-полицијске контроле, 

неопходно је наставити  добру  сарадњу са другим инспекцијама, осталим Одјељењима 

Административне службе, надлежним судовима и Полицијском станицом-Фоча. 

 

 

                                                                                                 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

                                                                                               Раденка Продановић,дипл.инг. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


