
 

КОМУНАЛНА       ПОЛИЦИЈА      ИМА 

НАДЛЕЖНОСТ    НАД    ПРИМЈЕНОМ 

СЛЕДЕЋИХ ПРОПИСА: 

-Закон       о       комуналној       полицији 

(„Сл.гласник РС „ број:28/13), 

-Закон о комуналним дјелатностима („Сл. 

гласник РС „ број: 124/11 и 100/17), 

-Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. 

гласник РС „ број: 101/11), 

- Закон о гробљима и погребној дјелатности 

(„Сл. гласник РС „ број: 31/13 и 6/14), 

-Закон       о      угоститељству („Сл.гласник 

РС „ број:45/17), 

- Одлука о управљању, реконструкцији, 

одржавању и заштити локалних и 

некатегорисаних путева, улица у насељу и 

путних објеката на њима („Сл. гласник РС „ 

број: 12/16), 

- Одлука о безбједности саобраћаја на 

путевима општине Угљевик („Сл. гласник РС „ 

број: 11/17 и 8/19), 

- Одлука о комуналним дјелатностима на 

подручју Општине Угљевик („Сл. гласник РС „ 

број: 3/18), 

- Одлука о јавном превозу лица и ствари у 

думском саобраћају на подручју општине 

Угљевик („Сл. гласник РС „ број: 5/18), 

- Одлука о такси превозу  на подручју општине 

Угљевик („Сл. гласник РС „ број: 5/18), 

- Одлука о снабдијевању водом, одвођењу 

отпадних вода и атмосферских вода са јавних 

површина („Сл.билтен " број: 11/10), 

-Одлука о комуналном реду на подручју 

општине Угљевик („Сл.билтен општине 

Угљевик" број: 8/14,12/16,9/17 и 4/19),  

-Одлуке о одређивању радног времена и 

извођења музике уживо у угоститељским 

објектима њима („Сл. гласник РС„бр: 2/13), 

-Одлуке о одређивању радног времена  

трговинских и занатско-предузетничких 

радњи, њима („Сл. гласник РС „ број: 2/13 и 

1/15), 

-Одлуке о мјерама спречавања,ширења 

и обавези уништавања амброзије. њима 

(„Сл. гласник РС „ број: 8/05), 

-Одлука о гробљима и погредбној 

дјелатности на подручју Општине Угљевик 

(Сл. билтен Општине Угљевик 12-2/21), 

- Одлука о начину одређивања и 

обиљежавања назива улица и тргова и 

означавању зграда бројевима (Сл. билтен 

Општине Угљевик 2/11 и 12-2/21). 

 

 

КОМУНАЛНА    ПОЛИЦИЈА    У СКЛАДУ         

СА  ЗАКОНОМ  И ОДЛУКАМА  ИЗМЕЂУ      

ОСТАЛОГ ВРШИ НАДЗОР НАД: 

 

- одржавањем,   уређењем   и   заштитом  

комуналних објеката и уређаја,  

-одржавањем,   заштитом   и   заузећем 

јавних површина, 

-одржавањем    и    заштитом    зелених 

површина, 

-одржавањем дворишта, паркинга, 

одржавањем чистоће на јавним 

површинама, одвозом кућног и другог 

отпада, 

-одржавањем јавних депонија. 

 

-Ефикасан рад Комуналне полиције као 

и осталих инспекција у великој мјери 

зависи    од    међусодне    сарадње    са 

грађанима 

- Циљ  нам је да подручје наше Општине буде 

уредно и са исправном комуналном 

инфраструктуром 

ПОШТОВАНИ ГРАЋАНИ ваше обавезе, 

сходно предходно наведеним законским 

прописима поред осталог су следеће: 

-обавезно се пријавити даваоцу услуга 

одвоза кућног    отпада   из     вашег    

домаћинства, пословног простора и слично, 

-не заузимајте јавну површину за било какве 

радње без предходно прибављеног 

одобрења надлежног општинског органа, 

-редовно одржавајте комуналну 

инфраструктуру на свом  посједу 

(септичке јаме, одводе воде, шахтове и сл.), 

-ваше двориште одржавајте уредно, 

- уколико држите домаће и друге 

животиње придржавајте    се одлуке    која  

регулише њихово држање. 

ОБАВЕЗЕ ПРАВНИХ ЛИЦА 

-придржавајте се прописаног радног времена  

-  обавезно потпишите уговор за одвоз 

отпада са даваоцем услуга одвоза, 

- одлажите ваш отпад у посуде сходно 

одлуци о комуналном реду, 

- заузимајте јавну површину само уз 

предходно   прибављено   одобрење   и 

плаћену комуналну таксу, 

- одржавајте  уредно  своје   излоге   и 

површине испред њих, 

-у зимском периоду очистите снијег  

испред свог пословног простора као и 

лед са кровова. 



 

Не заборавите да су за прекршаје из 

области комуналног реда предвиђене казне 

и то за физичка лица од 300,00 до 600,00 

КМ, за правна лица од 1500,00 до 4500,00 

КМ и за одговорна лица у правном лицу од 

350,00 до 650,00 КМ. 

Очекујући Вашу сарадњу Комунална 

полиција општине Угљевик за све  Ваше 

пријаве, притужбе и сваки облик сарадње 

из области комуналног реда ставља Вам 

на располагање 

 

МИ СМО СПРЕМНИ ЗА САРАДЊУ  

-БУДИТЕ НАШИ ПАРТНЕРИ! 

ВАША КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
 
 
 
 
 

Одговорно лице: Контакт: 
 

 Ивановић Ружица 055/773-753 
 Стојић Слађана 055/773-753 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 

Трг Драже Михаиловића бб 
76330 Угљевик 

e-mail:opstinaugljevik@gmail.com 
www.opstinaugljevik.net 

055/773-773  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 
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ОДСИЈЕК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
__________________________________ 

 
 

ВОДИЧ   ДО 
 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

http://www.opstinaugljevik.net/

