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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ВОДИЧ
ДО КОМУНАЛНОГ РЕДА

Сви имамо право да уживамо у чистој здравој средини без смећа, буке и загађења.
Да бисмо то остварили морамо изградити свијест о потреби чиувања и одржавања чистоће у
нашој средини.
За оне несавјесне прописане су санкције у:
-

Закон о комуналној полицији (Сл. гл. РС, 85/03),
Одлуци о комуналноим реду на подручју Општине Љубиње (Сл. гл. Општине 2/05),
Одлуци о радном времену објеката у области прометза робе на мало, угоститељства,
занатства и других услужних дјелатности (Сл. гл. Општине, 2/06)
Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама (Сл. гл.Општине, 3/08)
Одлуци о привременим објектима на подручју Општине Љубиње (Сл. гл.Општине, 1/99 и
4/07)
Одлуци о општем изгледу и уређењу града (Сл. гл. Општине, 1/99)
КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ

Уколико примјетите да несавјесни појединци:
-

бацају и остављају отпад изван контејнера, корпи или других посуда намијењених за
депоновање смећа,
оштећују или уништавају објекте комуналне инфраструктуре,
бацају запаљиве предмете у посуде за депоновање отпада,
бацају смеће са тераса и балкона,
одлажу отпадни грађевински материјал на јавне површине
испуштају уље, прљаве и масне течности, боје и друге фекалније на јавне површине,
пале отпад, ауто гуме,
бацају отпадне материје и на обале водотока,
остављају хаварисана и нерегистрована возила на јавне површине,
лијепе плакате по дрворедима, излозима и другим недозвољеним мјестима.

Када у вршењу надзора утврди да је повријеђен Закон или други пропис, Комунална
полиција има обавезу и овлашћења да:
-

наложи предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених
недостатака или неправилности у року који одреди,
наложи уклањање неисправних, хаварисаних и нерегистгрованих возила, ствари и
других предмета са јавних површина,
забрани кориштење јавних површина противно њиховој намјени,
предузима мјере којима се обезбјеђује заштита јавног интереса,
подноси одговарјуће пријаве надлежним органима за учињено кривично дјело, те захтјев
за покретање прекршајног поступка,
издаје прекршајне налоге,
предузима и друге мјере и радње за које је законом и другим прописима овлаштена.

Надамо се да ћемо сами љепше и боље уредити своју животну средину, те да нам репресивне
мјере Комуналне полиције неће бити потребне.

