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 Shodno  čl. 79. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", 
br. 42/03, 28/04, 75/05 , 13/06 , 88/09 , 03/10, 73/10, 38/12i 10/14) i 
čl. 35. Odluke o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne 
uprave Opštine  Bijelo Polje ("Sl. list Crne Gore - opštinski 
propisi", br. 15/11, 28/11, 31/11, 33/11, 07/12, 10/12), Komunalna 
policija će u 2016. godini vršiti komunalni nadzor i obezbeđivati 
komunalni red u oblasti: stanovanja, parkiranja (premještanja 
nepropisno parkiranih vozila), deponovanja otpada, snabdijevanja 
vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, 
javne  rasvjete, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina, 
saobraćajnih oznaka i signalizacije, sahranjivanja, lokalnih 
puteva, buke, radnog vremena, prevoza putnika u gradskom i 
prigradskom saobraćaju, linijskom i slobodnom – auto taksi 
prevozu . 
 

Utvrđivanjem nepravilnosti i prestupa tokom vršenja 
nadzora u navedenim oblastima,  Komunalna policija će podnositi 
prekršajene naloge,  zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka,  
krivične prijave  kao i prijave za privredne prestupe.  

 



Osim navedenih poslova Komunalna  policija će pružati 
informativne usluge građanima, pripremati informativne i druge 
stručne materijale za skupštinu i predsjednika opštine, vršiti 
druge poslove iz nadležnosti opštine, propisane zakonom i 
odlukom skupštine opštine.  

 
U postupku utvrđenom Zakonom o inspekcijskom nadzoru, 

Zakonom o komunalnoj policiji, Zakona o prekršajima  i Zakonu o 
upravnom postupku, Komunalna policija će kontrolisati 
poštovanje odredbi: Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona 
o upravaljanju otpadom, Zakona o prevozu u drumskom 
saobraćaju,  Zakona o vodama,  Zakona o putevima, Zakona o 
zaštiti od buke u životnoj sredini, , kao i opštinskih odluka nad 
čijim sprovođenjem vrši nadzor. 

 
I pored brojnih akcija koje je Komunalna policija prošle 

godine sprovela zajedno sa građanima, NVO-a, javnim  
preduzećima, mjesnim zajednicama itd., u cilju obezbjeđivanja 
komunalnog reda, podizanja ekološke kulture i u opšte kulture 
življenja u našem gradu i ove godine planiramo da nastavimo sa 
istim aktivnostima u još većem obimu. 

 
 

    
 


