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ЗАКЉУЧАК РЕВИЗИЈЕ 

''РАД КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ НА ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНОГ РЕДА''  

 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије 
за јавни сектор, провела ревизију учинка ''Рад комуналне полиције на одржавању 
комуналног реда''. 

Основни циљ ове ревизије је да испита да ли се организацијом и функционисањем 
комуналне полиције обезбјеђује прописани ниво комуналног реда, те да се на основу 
проведеног испитивања понуде препоруке чије провођење од стране надлежних 
институција може унаприједити организацију и функционисање комуналне полиције. 

Ревизијом су обухваћене јединице локалне самоуправе које су надлежне за 
организовање комуналне полиције на својој територији и њено функционисање у 
циљу обезбјеђења комуналног реда.  

Ревизијом је обухваћен период од 2018. до 2021. године.  

Ревизијом је утврђено да комунална полиција постојећим начином организације и 
функционисања у појединим областима, не обезбјеђује у потпуности прописани ниво 
комуналног реда.  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, у складу са одредбама 
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставила Нацрт извјештаја 
Министарству управе и локалне самоуправе и јединицама локалне самоуправе 
обухваћених ревизијом.  

Примједбе на Нацрт извјештаја је доставило Министарство управе и локалне 
самоуправе. Примједбе су дјелимично прихваћене и укључене у Извјештај. 

Коначан извјештај је достављен свим институцијама којима, у складу са Законом о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, треба доставити. Извјештај ће бити 
доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног сектора 
Републике Српске, www.gsr-rs.org. 

Извјештај садржи препоруке упућене Влади Републике Српске и јединицама локалне 
самоуправе. Провођењем ових препорука могуће је унаприједити рад комуналне 
полиције и обезбиједити виши ниво комуналног реда у јединицама локалне 
самоуправе. 

Главни ревизор је донио Одлуку да се проведе ова ревизија. Ревизију је провео 
ревизорски тим у саставу Дарко Билић, вођа ревизорског тима и Владо Вујанић, члан 
ревизорског тима.                                  

                  

                      

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р. 

 

http://www.gsr-rs.org/
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ПРЕДГОВОР 

Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте 
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију учинка.1 

Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције су независна, 
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног 
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних 
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи 
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи начин:2  

 Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на најмању 
могућу мјеру. Коришћени ресурси требају бити на располагању правовремено, 
у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по најбољој цијени.  

 Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање 
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних 
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова.  

 Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и 
постизање предвиђених резултата.  

Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други 
термини, као ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и 
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у 
ревизијској терминологији суштински имају исто значење. 

У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања: 

 да ли се раде прави послови; 

 да ли се послови раде на прави начин. 

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а 
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин. 

Мандат ревизије учинка по правилу је регулисан законом који третира ревизију јавног 
сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама Закона 
о ревизији јавног сектора Републике Српске.  У одредбама Закона о ревизији јавног 
сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске обавезна да врши: 

 финансијску ревизију; 

 ревизију учинка; 

 друге специфичне ревизије. 

                                                

1 ISSAI 100 параграф 22 
2 ISSAI 300 параграф 11 

„Основни циљ ревизије учинка је промоција економичности, 

ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и 

транспарентности.“   ISSAI 300 
 

ISSAI 300 
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У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора Републике 
Српске  регулише сљедеће: 

Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за јавни 
сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог закона.  

Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева 
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике 
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и 
ефективности.  

Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.  

Влада  и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине Акциони план за 
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију  и 
надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.“ 

Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију 
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о 
ревизији, примјењују се како на финансијску ревизију тако и на ревизију учинка. 

Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине 
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у 
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују 
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).  

Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну 
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности 
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске 
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног 
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност 
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора 
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства, 
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности. На 
овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у 
потпуности дати финансијска ревизија, те је у циљу испуњавања захтјева Народне 
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће 
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом 
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности 
и ефективности. 

Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, су добра 
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима, 
затим квалитетнијим и кориснички орјентисаним услугама, као и за подизање јавне 
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији промовисања 
доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.  

Управљање јавним сектором подразумијева и унапређење ефикасности и 
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као 
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када 
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих 
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и 
структурама јавног сектора, ревизија учинка посебно добија на значају. 
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РЕЗИМЕ  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије 
за јавни сектор, провела ревизију учинка ''Рад комуналне полиције на одржавању 
комуналног реда“.  

Основни циљ ове ревизије је да испита да ли се организацијом и функционисањем 
комуналне полиције обезбјеђује прописани ниво комуналног реда, те да се на основу 
проведеног испитивања понуде препоруке чије провођење од стране надлежних 
институција може унаприједити организацију и функционисање комуналне полиције. 

Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дајемо у наставку. 

Налази ревизије, који су засновани на релевантним, довољним и поузданим 
ревизијским доказима, показују да: 

 процес формирања комуналне полиције у Републици Српској започео је 2000. 
године формирањем комуналне полиције у Општини Угљевик и трајао је дуго, 
с обзиром да је у Општини Крупа на Уни комунална полиција формирана 2019. 
године. Комунална полиција организована је у 58 јединица локалне 
самоуправе, као посебна или дио организационе јединице. Поједине јединице 
локалне самоуправе (Доњи Жабар, Купрес, Језеро, Источни Дрвар и Источни 
Мостар) у саставу своје административне службе немају формирану 
комуналну полицију; 

 комунално-инспекцијски надзор проводи се у 61 од укупно 63 јединице локалне 
самоуправе, од тога у три јединице локалне самоуправе на основу споразума 
са другом јединицом локалне самоуправе која у саставу своје 
административне службе има организовану комуналну полицију;  

 рад комуналне полиције у 51 од 58 јединица локалне самоуправе организован 
је у једној смјени са осмочасовним радним временом у складу са радним 
временом запослених у административној служби јединица локалне 
самоуправе. Рад у трајању дужем од радног времена запослених у 
атминистративној служби градске/општинске управе заступљен је у седам 
јединица локалне самоуправе, с тим да је само у једној радно вријеме 
комуналне полиције организовано у трајању од 24 сата, седам дана у седмици; 

 у јединицама локалне самоуправе, према законом утврђеном критеријуму, 
могуће је ангажовати 283 комунална полицајца. У 58 јединица локалне 
самоуправе систематизовано је укупно 207, а ангажовано 180 извршилаца на 
радном мјесту комуналног полицајца; 

 број комуналних полицајаца у пет јединица локалне самоуправе одговарао је 
законском максимиму, у двије је био изнад, а у 51  јединици локалне 
самоуправе испод законом прописаног максимума; 

 послови комуналне полиције у оквиру административне службе јединице 
локалне самоуправе су послови са посебним условима рада. Ревизијом је 
утврђено да се услови за обављање послова комуналног полицајца не 
разликују се од општих и посебних услова  које морају да испуњавају остала 
лица која се запошљавају у административној служби јединице локалне 
самоуправе; 

 комунална полиција у посматраном периоду није била дио система обука 
запослених у јединицама локалне самоуправе. Комуналним полицајцима није 
није било омогућено континурано професионално усавршавање; 
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 ниво опремљености комуналне полиције материјално-техничким средствима 
се значајно разликовао између јединица локалне самоуправе, а у појединим 
јединицама локалне самоуправе комунална полиција није имала  службено 
возило као ни основна обиљежја попут службене униформе и значке; 

 овлашћења комуналне полиције у појединим областима комуналног надзора 
нису довољна за ефикасно провођење комуналног надзора, спречавање 
настанка и санкционисање починиоца прекршаја; 

 унутрашња организација рада комуналне полиције није заснована на подјели 
(специјализацији) послова и као таква утиче на коришћење времена и знања 
комуналног полицајца, првенствено за обављање послова комунално-
инспекцијског надзора и контроле. Комунални полицајац значајан дио 
осмочасовног радног времeна (25 до 40% или 2-3 сата) користи на послове 
који немају карактер комунално-инспекцијског надзора;  

 евиденције о извршеним комунално-инспекцијском надзору у једном броју 
јединица локалне самоуправе се не воде или се не воде у потпуности у складу 
са прописима те као такве не обезбјеђују потпуне и поуздане податке о стању 
комуналног реда; 

 комунално-инспекцијски надзор се проводи по службеној дужности и по 
пријавама грађана. У периоду 2018-2019. године, 55-85% контрола проведено 
је по службеној дужности, а око 15-45% по пријавама грађана у зависности од 
јединице локалне самоуправе и године посматрања; 

 у посматраном периоду дошло је до значајног повећања броја извршених 
комунално-инспекцијских надзора усљед додатног ангажмана комуналне 
полиције у околностима проузрокованим пандемијом корона вируса; 

 учешће издатих прекршајних налога у укупном броју проведених контрола 
комуналне полиције 2018. и 2019. године, на нивоу посматраних ЈЛС, износило 
је у просјеку 20% што говори да је комунална полиција приликом сваке пете 
контроле контроле санкционисала прекршај; 

 комунална полиција у Републици Српској, у посматраном периоду, није 
вршила  надзор над примјеном прописа којима се уређује пружање комуналних 
услуга или је надзор по овом питању био скромног обима; 

 активности у домену планирања, контроле и извјештавања о раду комуналне 
полиције нису били у функцији ефикасног управљања комуналном полицијом 
уз изражене разлике у планирању и извјештавању између јединица локалне 
самоуправе. 

На основу презентованих налаза ревизија је закључила да комунална полиција 
постојећим начином организације и функционисања у појединим областима, не 
обезбјеђује у потпуности прописани ниво комуналног реда, те да постоји потреба за 
унапређењем њеног рада у циљу успјешнијег рјешавања комуналних проблема. У 
складу са тим, ревизија је утврдила сљедеће закључке: 

 законски критеријум за одређивање броја комуналних полицајаца, у многим 
јединицама локалне самоуправе, не обезбјеђује очекивани квалитет и 
континуитет у пружању услуга комуналне полиције; 

 ресурси комуналне полиције, у многим јединицама локалне самоуправе, не 
одговарају захтјевима за успјешно вршење надзора над одржавањем 
комуналног реда; 
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 јединице локалне самоуправе нису успоставиле поуздане и потпуне 
евиденције и базе података које би биле у фунцкцији планирања и провођења 
комунално-инспекцијског надзора над одржавањем комуналног реда; 

 постојећи начин вршења комунално-инспекцијског надзора, извјештавања о 
резултатима рада и надзора над радом комуналне  полиције није у функцији 
унапређења њеног рада; 

 активности комуналне полиције на рјешавању комуналних проблема нису 
засноване на планским документима;  

 комунална полиција не врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном 
прописа којима се уређује пружање комуналних услуга од стране ангажованих 
субјеката. 

На основу презентованих налаза и изнесених закључака, ревизија даје Влади 
Републике Српске и јединицама локалне самоуправе сљедеће препоруке: 

 потребно је да Влада Републике Српске и надлежна министарства размотре 
постојећи законски оквир и његов утицај на организовање и функционисање 
комуналне полиције и предузму активности на изради ефикаснијег правног 
оквира; 

 јединице локалне самоуправе треба да организују комуналну полицију у 
складу са критеријумима из иновираног или постојећег законског оквира и 
обезбиједе потребне ресурсе у циљу ефикаснијег рада комуналне полиције 
ради осигурања прописаног нивоа комуналног реда; 

 јединице локалне самоуправе треба да успоставе и одржавају поуздане и 
потпуне евиденције и базе података које би биле у функцији планирања, 
провођења комунално-инспекцијског надзора, контроле и извјештавања о 
раду комуналне полиције и стању комуналног реда; 

 потребно је да се у оквиру јединица локалне самоуправе успостави систем 
планирања и извјештавања који је у функцији ефикасног и ефективног 
управљања комуналном полицијом; 

 потребно је да комунална полиција планира и проводи комунално-
инспекцијски надзор над пружањем комуналних услуга од стране ангажованих 
субјеката. 
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1. УВОД 

1.1. Позадина и мотиви ревизије 

Законима Републике Српске, који третирају питања из комуналне области дата је 
надлежност јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) да преко својих 
органа, у складу са законском регулативом, уређује и обезбјеђује обављање и развој 
комуналних дјелатности.  

Комуналне дјелатности могуће је уопштено дефинисати као дјелатности производног 
или услужног карактера, од интереса за локалну заједницу, којима се остварују 
свакодневне потребе становника у насељеним мјестима. Поједине комуналне 
дјелатности, због њиховог великог значаја за функционисање локалне самоуправе, 
односно великог значаја за живот становника и одвијање привредних активности, 
дефинисане су као дјелатности од посебног јавног интереса. Обимност, комплексност 
и функционисање комуналних дјелатности, као дјелатности којима се континуирано 
задовољавају потребе од животног значаја за становништво и које по свом садржају 
и значају представљају незамјенљив услов живота и рада у насељеном мјесту, од 
посебног је значаја и интереса за локалну заједницу и становнике који живе на 
подручју ЈЛС. Другим ријечима, од успјешности функционисања комуналних 
дјелатности, посматрано са аспекта квалитета, обима, доступности и континуитета 
пружања комуналне услуге и испоруке комуналних производа, зависи 
функционисање ЈЛС и задовољавање основних потреба грађана (егзистенцијалне 
потребе, потребе за мобилношћу, потребе за основним санитарно-хигијенским 
условима и др).  

Законом о комуналним дјелатностима3 утврђене су комуналне дјелатности од 
посебног јавног интереса, уређени су општи услови и начин њиховог обављања те је 
прописан надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донесених на 
основу њега. Локална самоуправа, према законским одредбама, имајући у виду да је 
и најближа грађанима, у области комуналних дјелатности, дужна је да организује 
обављање комуналних дјелатности, уреди њихов квалитет, обим, доступност и 
континуитет пружања те права и обавезе корисника комуналних услуга и обезбједи 
услове за обављање комуналних дјелатности.  

Такође, у комуналној области, локална самоуправа, на основу законом датих 
овлашћења, уређује и питања која не спадају у област комуналних дјелатности, али 
су у вези са њиховим обављањем или су од непосредног утицаја на квалитет јавног 
простора. У том контексту, локална самоуправа прописује услове за одржавање и 
коришћење средстава потребних за обављање комуналних дјелатности, услове за 
одржавања чистоће и заштите животне средине, општу уређеност насеља, спољни 
изглед објеката и уређеност јавних површина - прописује опште услове одржавања 
комуналног реда.  

Локална самоуправа је дужна да обезбиједи и инспекцијски надзор над обављањем 
комуналних дјелатности и одржавањем комуналног реда. Значај успјешног 
организовања комунално-инспекцијског надзора је утолико већи ако се има у виду да 
комуналне дјелатности, као привредне дјелатности, не потпадају под законе 
слободног тржишта, јер се њихова сврха, због посебног друштвеног значаја, не може 
остварити искључиво примјеном тржишних законитости. Такође, одржавањем 
комуналног реда – обезбјеђивањем досљедног поштовања прописа којима се уређују 

                                                

3 Закон о комуналним дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/11 и 

100/17) 
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питања опште уређености насеља и уређеност комуналних објеката и уређаја 
постављених на јавним површинама, обезбјеђује се не само несметано одвијање 
живота на подручју насељеног мјеста, посебно у урбаним центрима, кроз успјешније 
функционисање комуналних дјелатности, већ и боља заштита и безбједност грађана 
у свакодневном животу тј. њихов безбједнији и мирнији живот, али и очување 
природе.  

Убрзан процес урбанизације (развој градова, а у ширем смислу и осталих насеља) и 
тенденција све веће концентрације становништва у појединим градовима отежавају 
одржавање комуналног реда, што намеће потребу перманентног унапређења 
рјешавања (превазилажења) комуналних проблема. Неспречавање нарушавања 
комуналног реда или отежано рјешавање и/или нерјешавање комуналних проблема 
може да производе значајне негативне посљедице по живот и здравље становника и 
њихово свакодневно функционисање на подручју локалне самоуправе.   

Динамична и све више захтјевна, нарочито, урбана средина суочена је са озбиљним 
изазовима у погледу одржавања комуналног реда тј. обезбјеђивања ефикасног 
извршавања закона и других прописа којима се уређује област комуналног реда. 
Другим ријечима, локална самоуправа је суочена са озбиљним проблемом да 
обезбиједи да комунални ред у пракси буде онакав какав је прописан, односно да 
понашања и поступци грађана на подручју локалне самоуправе буду што приближнији 
оном реду какав је и прописан.  

Један од основних захтјева који се поставља пред локалну самоуправу је да 
успостави такав систем контроле и надзора у комуналној области који ће 
обезбиједити ефикасно извршавање закона и других прописа којима се уређује ова 
област. У том контексту, Република Српска (у даљем тексту: РС), посебно на нивоу 
локалне самоуправе, континуирано тежи да надлежне институције усклади са 
потребама грађана и унаприједи услуге које им пружа. Законом о локалној 
самоуправи4 из 1999. године, у систем контроле и надзора у комуналној области 
уведена је и комунална полиција, као једна од инспекција у надлежности локалне 
самоуправе. Увођење комуналне полиције у састав градске/општинске управе може 
се посматрати као својеврсно институционално јачања капацитета локалне 
самоуправе у области инспекцијског надзора, усмјереног на обезбјеђење досљедног 
поштовања прописа којима се уређују питања из комуналне области. 

Као контролном органу, комуналној полицији повјерен је посао комунално-
инспекцијског надзора над примјеном прописа којима се уређују: (1) пружање 
комуналних услуга; (2) одржавање и коришћење комуналних објеката и уређаја; (3) 
општа уређеност насеља и квалитет јавног простора; (4) питања изван области 
комуналних дјелатности као што су становање, оглашавање, радно вријеме 
угоститељских објеката. 

Резултати предстудијског испитивања показали су присуство значајних и бројних 
проблема у одржавању комуналног реда, а који се, прије свега, односе на: 1) 
нелегално и непрописно одлагање комуналног отпада и појаву дивљих депонија; 2) 
неправилно постављене контејнере на тротоару; 3) неблаговремено пражњење 
контејнера; 4) присуство комуналног отпада на јавним површинама; 5) непрописно 
паркирана возила; 5) непоштовање радног времена угоститељских објеката; 6) 
ремећење кућног реда у стамбеним зградама; 7) оштећене комуналне објекте; 8) 
уништене јавне зелене површине; 9) непрописно извођење кућних љубимаца на јавну 
површину; 10) појаву паса луталица и др.  

                                                

4 Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 35/99) 
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Релативно велики и растући број пријава грађана незадовољних понашањем и 
непажњом својих суграђана (емитовање гласне музике из угоститељских објеката 
након истека радог времена, блокиран улаз у стамбени објекат, држање и извођење 
кућних љубимаца и др.), посебно у урбанијим и срединама са већом концентрацијом 
становништава, као што су градови Бања Лука и Бијељина, указује да постоје 
одређени проблеми и потешкоће у одржавању  комуналног реда. 

У извјештају ревизије учинка5 под називом „Јавни линијски превоз путника у градском 
и приградском саобраћају“ идентификовани су ризици неефикасног извршавања 
прописа којима се уређује пружање комуналних услуга и одржавање комуналних 
објеката од значаја за вршење комуналних дјелатности. 

Имајући у виду значај комуналног реда за локалну заједницу, као и одређене 
негативне посљедице на друштво у случају његовог необезбјеђивања, приказани 
индикатори проблема у области комуналног реда и могућности за давање одређеног 
доприноса унапређењу постојећег стања у тој области, основни су разлози и мотиви 
да се проведе ревизија учинка на тему рада комуналне полиције на одржавању 
комуналног реда од значаја (интереса) за очување и унапређење изгледа ЈЛС.  

1.2. Предмет ревизије и ревизијска питања 

Имајући у виду резултате предстудијског испитивања, предмет ове ревизије учинка је 
организација и начин рада комуналне полиције на одржавању комуналног реда. У 
складу са предметом ревизије, проблем који се испитује у овој ревизији односи се на 
ефикасност и ефективност рада комуналне полиције на одржавању комуналног реда.  

Приступ ревизији доминантно је орјентисан на резултате рада комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда, са елементима приступа орјентисаног на проблем. 
Приступ орјентисан на резултате бави се испитивањем ефикасности и ефективности 
комунално-инспекцијског надзора над примјеном прописа којима се уређује 
комунални ред на подручју ЈЛС. Проблемски приступ подразумијева утврђивање 
ограничења и слабости у раду комуналне полиције и њихових посљедица на стање 
комуналног реда.  

Полазећи од проблема који се испитује у овој ревизији, основни циљ ове ревизије је 
да испита да ли се организацијом и функционисањем комуналне полиције обезбјеђује 
прописани ниво комуналног реда, те да се на основу проведеног испитивања понуде 
препоруке чије провођење од стране надлежних институција може унаприједити 
организацију и функционисање комуналне полиције. Описани циљ ревизије 
илустрован је кроз једно основно и три допунска ревизијска питања. Основно 
ревизијско питање у овој ревизији учинка гласи: 

Да ли се организацијом и функционисањем комуналне полиције обезбјеђује 
прописани ниво комуналног реда? 

Да би се одговорило на основно питање, испитивања су усмјерена на прикупљање и 
интерпретацију информација које би омогућиле одговор на сљедећа три питања: 

1. Да ли су ресурси комуналне полиције прилагођени потребама одржавања 
комуналног реда? 

2. Да ли комунална полиција, у обезбјеђивању комуналног реда, ресурсе користи 
на одговарајући начин и у обављању послова сарађује са другим надлежним 
органима/институцијама?   

                                                

5 Прилог 1. Листа референци – попис аката 
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3. Како органи локалне самоуправе остварују своју улогу у управљању радом 
комуналне полиције? 

1.3. Дизајн и методолошки оквир ревизије 

У овом дијелу извјештаја приказани су обим и ограничења ревизије, извори из којих 
су прикупљане информације и подаци (ревизијски докази), методе прикупљања и 
анализе ревизијских доказа, критеријуми за формирање узорка сачињеног од шест 
локалних самоуправа и критеријуми ревизије за оцјењивање рада комуналне 
полиције на одржавању комуналног реда. 

1.3.1. Обим и ограничења ревизије 

Да би се одговорило на ревизијска питања, и тиме испунио циљ ревизије, испитивања 
су, прије свега, била усмјерена на комунално-инспекцијски надзор, као примарну 
активност комуналне полиције, али и на активности које су у вези или су од значаја за 
његово обаљање, као што су евидентирање, анализирање, планирање, 
извјештавање, сарадња са другим органима/институцијама. 

У циљу утврђивања успјешности извршавања основног задатка комуналне полиције, 
а имајући у виду релативно велики број области у којима комунална полиција, вршећи 
надзор, обезбјеђује комунални ред, посебна пажња је усмјерена на области које су од 
значаја за мирнији и безбједнији живот и свакодневно функционисање грађана, као 
што су: 1) заштита и одржавање јавних површина, урбаног мобилијара и комуналних 
објеката; 2) одвоз смећа из домаћинстава; 3) држање и извођење кућних љубимаца; 
4) рекламирање; 4) поштовање реда у стамбеним зградама; 5) прекопавање јавних 
површина; 6) радно вријеме угоститељских објеката. 

Примарну улогу и одговорност у области унапређења и одржавања комуналног реда, 
према релевантној регулативи, има локална самоуправа. У том контексту, све ЈЛС у 
РС су обавезне да у саставу своје административне службе организују комуналну 
полицију, као контролни орган. Општи подаци о раду комуналне полиције и њеним 
карактеристикама, путем упитника, прикупљени су од свих ЈЛС на територији РС. 

Да би се обезбиједило добијање довољно јасне слике о ефектима рада комуналне 
полиције на одржавању комуналног реда и факторима који их условљавају, а 
узимајући у обзир ресурсе ревизије у фази предстудије, испитивањима су обухваћене 
четири ЈЛС (Бања Лука, Бијељина, Нови Град и Мркоњић Град). Детаљнијим 
испитивањима, у оквиру главне студије, обухваћено је шест ЈЛС (Бања Лука, 
Бијељина, Дервента, Требиње, Козарска Дубица и Пале), које су изабране на основу 
сљедећих критеријума:  

1) административно-територијални распоред (регије Републике Српске према 
Просторном плану), 

2) број становника на територији ЈЛС, 
3) степен урбанизације6 ЈЛС (учешће градског становништва у укупном броју 

становника на територији ЈЛС) 
4) специфичности ЈЛС (административни, образовни, здравствени, привредни, 

туристички, културни центар), 
5) праксе и начини оперативног рада комуналне полиције. 

                                                

6 Мајић, А и Маринковић, Д (2016); „Показатељи размјештаја становништва Републике 
Српске“, Демографија, књига XIII, 2016 
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Ради довођења у корелацију стања комуналног реда са организацијом и начином 
рада комуналне полиције на одржавању комуналног реда, фокус је био на: 1) 
утврђивању постојања кључних предуслова за извршавање основног задатка 
комуналне полиције; 2) њеној организационој структури; 3) начину организације њеног 
рада на одржавању комуналног реда (рад на терену); 4) активностима сарадње 
комуналне полиције са другим органима/институцијама; 5) улози органа ЈЛС у 
управљању комуналном полицијом. 

Да би се добили поуздани резултати ревизије и довољно јасна слика о раду 
комуналне полиције на одржавању комуналног реда, како у околностима пандемије 
Корона вируса тако и у периоду који јој је претходио, ревизијом је обухваћен период 
од 2018. до 2021. године.  

Ревизија се није бавила питањима усклађености са прописима, осим у дијелу и на 
начин који је директно у вези са организацијом и начином рада комуналне полиције и 
остваривањем њене прописане улоге.  

1.3.2. Извори ревизијских доказа 

Подаци и информације, прикупљени и анализирани у сврху описа предмета ревизије 
и давања одговора на постављена ревизијска питања претежно су добијени у 
локалним самоуправама које су, у форми узорка, обухваћене ревизијом. Основни 
извори ревизијских доказа (података и информација), у ЈЛС обухваћених узорком, су: 

 планови и програми од утицаја на рад комуналне полиције;  

 законски, подзаконски и интерни акти релевантни за функционисање комуналне 
полиције и остваривање њене основне улоге; 

 записници о извршеном комунално-инспекцијском надзору (контроли), рјешења 
и други акти комуналне полиције у вези обезбјеђивања поштовања прописа из 
области комуналног реда; 

 базе података и евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору и 
активностима које су повезане са вршењем комуналном-инспекцијског надзора; 

 извјештаји, информације, приједлози и други документи комуналне полиције у 
вези са начином и резултатима њеног рада; 

 Уговори о пружању комуналних услуга. 

Одређени подаци и информације, путем радно-консултативног састанка, прикупљени 
су у Министарству управе и локалне самоуправе, као органа надлежног за вршење 
надзора над радом органа ЈЛС и извршавање послова из њене надлежности.  
Основни извори података и информација у Министарству управе и локалне 
самоуправе су документи који су настали у фази израде Закона о комуналној полицији 
(рјешења, записници, приједлози, мишљења). 

У циљу добијања јасније слике о организацији и начину рада комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда, одређени подаци и информације прикупљени су из 
више извора као што су: 

 стратешки акти, законски и подзаконски прописи и извјештаји земаља у 
окружењу који се односе на рад комуналне полиције и комунални ред; 

 стручни радови и публикације са тематиком комуналне полиције. 

1.3.3. Методе прикупљања и анализе ревизијских доказа 

Из претходно наведених извора, ревизијски докази прикупљени су: 
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 прегледом и анализом планских аката комуналне полиције;  

 прегледом и анализом законских и других прописа, укључујући и интерне 
прописе локалних самоуправа; 

 прегледом документације у вези са вршењем комунално-инспекцијског надзора 
над примјеном прописа; 

 прегледом документације која се односи на сарадњу комуналне полиције са 
другим надлежним институцијама; 

 прегледом евиденција и база података; 

 анализом публикација, извјештаја и информација; 

 попуњеним упитницима од стране локалних самоуправа; 

 путем интервјуа са представницима градских/општинских управа обухваћених 
ревизијом;  

 провођењем радно-консултативних састанака са представницима релевантних 
институција које нису обухваћене ревизијом; 

 студијама случаја; 

 сагледавањем искустава и пракси земаља у окружењу. 

Анализа и вредновање прикупљених података и информација извршено је примјеном 
сљедећих метода: 

 квалитативна анализа садржаја интервјуа, упитника, документације, 

 метода дескрипције, 

 методе анализе и синтезе,  

 метода дескриптивне статистичке анализе, 

 методе индукције и дедукције, 

 компаративне методе, 

 методе анализе студије случаја, 

 метода генерализације. 

1.3.4. Критеријуми ревизије 

Критеријуми ревизије произилазе из дефинисаног ревизијског проблема и 
формулисани су у складу са постављеним питањима. Углавном се заснивају на 
регулативи, очекивањима у складу са општеприхваћеним начелима у области 
комуналног реда (начело владавине права, начело јавности рада, начело хијерархије, 
начело усклађеног дјеловања, начело превентивног дјеловања, начело 
разграничења послова, начело континуитета, начело професионалности и 
мериторности и др.) и добрим праксама и искуствима у окружењу. У вези са тим 
утврђени су сљедећи критеријуми: 

 број извршилаца ангажованих на пословима комуналне полиције је довољан и 
оспособљени су за обављање послова неопходних за успјешно одржавање 
комуналног реда; 

 материјални и нематеријални ресурси комуналне полиције усклађени су са 
потребом организованог и континуираног вршења надзора над поштовањем 
прописа којима се уређује комунални ред; 

 унутрашња организација рада заснована је на подјели (специјализацији) 
послова која омогућава оптимално коришћењe времена и знања комуналног 
полицајца; 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

14 РУ 001-21 Извјештај ревизије учинка ''Рад комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда''  

 

 

 послови комуналне полиције функционално су повезани; 

 у циљу обезбјеђивања комуналног реда, комунални надзор има првенствено 
превентивну, а потом репресивну функцију; 

 планом рада комуналне полиције, на основу претходне анализе постојећег 
стања, утврђене су приоритетне области од значаја за њен рад и у вези с тим 
развојне, организационе, кадровске и друге смјернице за даљи рад; 

 успостављена је ефективна контрола рада комуналног полицајца; 

 у циљу ефикаснијег рјешавања комуналних проблема, комунална полиција 
сарађује и координира активности са другим организационим јединицама у 
саставу градске/општинске управе надлежним за комуналне послове и 
институцијама изван ЈЛС; 

 у оквиру ЈЛС, у циљу праћења рада комуналне полиције, успостављене су и 
примјењују се одговарајуће процедуре којима се органи локалне самоуправе 
извјештавају и упознавају са њеним радом и оствареним резултатима; 

 на основу проведених анализа и евалуација резултата рада комуналне полиције 
предузимају се мјере и проводе активности на плану ефикаснијег рада 
комуналне полиције и постижу резултати којима се обезбјеђује успјешније 
одржавање комуналног реда; 

 пракса земаља у окружењу. 

Утврђивањем и примјеном наведеног обима ревизије, извора и начина прикупљања 
потребних података и информација и њиховом анализом прибављени су довољни, 
релевантни и поуздани ревизијски докази те у складу са дефинисаним критеријумима 
формирани су налази и закључци ревизије. 

1.4. Садржај и структура извјештаја 

Овај извјештај ревизије учинка садржи сљедећа поглавља, у којима су представљени: 

1 Увод – основни мотиви и разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе 
ревизију учинка која се односи на рад комуналне полиције на одржавању 
комуналног реда. У овом поглављу приказан је предмет ревизије и ревизијска 
питања те је, кроз критеријуме ревизије, обим и ограничења ревизије, изворе и 
методе прикупљања и анализе података, представљен дизајн ревизије. 

2 Опис предмета ревизије – дате су основне карактеристике предмет ревизије, 
институционалне улоге, надлежности и одговорности и регулатива 
карактеристична за организацију и начин рада комуналне полиције на одржавању 
комуналног реда. 

3 Налази  – налази који дају одговоре на постављено основно и остала ревизијска 
питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у складу са 
ревизијским питањима. 

4 Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским доказима. 

5 Препоруке – дате су препоруке чија би примјена од стране ЈЛС требала да 
унаприједи рад комуналне полиције и обезбиједи боље фукционисање комунално-
инспекцијског надзора и виши ниво комуналног реда. 

На крају овог извјештаја ревизије учинка су дати прилози који детаљније приказују и 
објашњавају поједине налазе у Извјештају. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ 

2.1. Карактеристике предмета ревизије 

Комунална област је област коју регулише више закона и подзаконских аката, као и 
прописа на нивоу локалне заједнице. Специфичност комуналне области, са аспекта 
прописа којима се уређује, огледа се у томе што је дио питања нормативно уређен на 
системски начин, јединствено за територију цијеле РС и једнако за све грађане, док 
је уређивање дијела питања, путем закона, пренесено ЈЛС.  

Потешкоће у одржавању комуналног реда, и поред егзистирања комуналних 
инспектора као дијела система контроле и надзора у комуналној области, те потреба 
да се унаприједи рјешавање комуналних проблема резултирали су успостављањем 
комуналне полиције у саставу административне службе градске, односно општинске 
управе, као једне од инспекција у надлежности локалне самоуправе. Оснивање 
комуналне полиције, као новог субјекта надзора нормативно је установљено Законом 
о локалној самоуправи из 1999. године, који прописује нову надлежност ЈЛС да 
организује комуналну полицију. Да би се рад комуналне полиције учинио 
ефикаснијим, донесен је Закон о комуналној полицији (у даљем тексту: Закон), који је 
ступио на снагу октобра 2003. године. Након доношења подзаконских аката за његово 
извршење комплетиран је правни оквир за организовање комуналне полиције у РС. 
Међутим, процес успостављања комуналне полиције у саставу локалне самоуправе 
започео је 2000. године, тј. прије доношења Закона.  

У оквиру административне службе града/општине, као јединственог органа локалне 
управе, комунална полиција у РС, организована је у различите организационе облике 
који се, у зависности од ЈЛС, могу систематизовати у четири шире групе: 

 комунална полиција организована у форми одјељења као основне организационе 
јединице; 

 комунална полиција организована у форми одсјека као самосталне организационе 
јединице; 

 комунална полиција организована у форми одсјека као унутрашње организационе 
јединице у оквиру одјељења; 

 комунална полиција организована у саставу основне, самосталне или унутрашње 
организационе јединице - дио организационе јединице, без издвојеног 
организационог облика унутар организационе јединице у чијем је саставу.   

Примарни задатак (улога) комуналне полиције је контрола пружања комуналних 
услуга и одржавање комуналног реда. Такође, комунална полиција врши надзор над 
примјеном прописа и у другим областима – становања и одржавања зграда, радног 
времена угоститељских и других објеката, држања и заштите домаћих животиња, 
оглашавања на отвореним површинама, продаје и употребе дуванских производа и 
др. Комунална полиција обавља комунално-инспекцијски надзор не само ради 
обезбјеђења досљедне примјене прописа којима се уређују питања из комуналне 
области, већ и због идентификовања њихових слабости и недостатака у пракси, а 
ради њиховог прилагођавања потребама и захтјевима грађана, односно унапређења 
рјешавања комуналних проблема.  

Комунално-инспекцијски надзор, као примарна активност комуналне полиције, 
специфичан је због ширине, разноликости и великог броја прописа које комунална 
полиција примјењује у свом раду. При томе, поступак вршења комунално-
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инспекцијског надзора има наглашену управну компоненту, која стога подразумијева 
примјену Закона о општем управном поступку7.  

Обезбјеђивање досљедне примјене појединих прописа из области комуналног реда 
захтијева сарадњу комуналне полиције са инспекцијама на локалном нивоу. Поједине 
области уређене су кроз више прописа, што доводи до преклапања надлежности 
комуналне полиције са надлежностима других инспекцијских органа, или се у 
одређеној области, истим прописом надзор над његовом примјеном повјерава и 
комуналној полицији и инспекцији. 

Обезбјеђивање досљедног поштовања прописа у појединим областима надзора (нпр. 
превоз путника у градском и приградском саобраћају, кућни ред у стамбеним 
зградама, држање домаћих животиња и кућних љубимаца, заштита од буке у животној 
средини, радно вријеме угоститељских објеката) захтјева вршење комунално-
инспекцијског надзора и у периоду изван редовног радног времена запослених у 
административној служби града/општине, тј. у трајању дужем од осмочасовног радног 
времена запослених у градској/општинској управи.  

Комунална полиција при вршењу комунално-инспекцијског надзора може дјеловати 
предузимањем различитих облика превентивних и репресивних мјера (активности). 
Имајући и виду значај комуналног реда, како са аспекта несметаног свакодневног 
функционисања грађана на подручју локалне самоуправе тако и са аспекта њиховог 
безбједнијег и мирнијег живота, комунално-инспекцијски надзор (треба да) има 
првенствено превентивну, а потом репресивну функцију. Превентивно дјеловање 
комуналне полиције огледа се у континуираном и организованом присуству 
комуналне полиције на терену, кроз унапријед планиране акције и/или патролну 
активност. Превентивно дјеловање омогућава спрјечавање кршења прописа којима 
се уређује комунална област, али и уочавање одређених промјена на комуналним 
објектима и уређајима као што су оштећења и прљања, те уочавање предделиктних 
стања – недостатак шахтова на путу, ударне рупе на путу, неодржавање путева у 
зимским условима, непрописно одлагање смећа, нечистоћа у граду итд.  

Ангажовање основних ресурса (људски, материјални, нематеријални) ради 
остваривања основне улоге комуналне полиције захтијева њихово планско 
организовање и усмјеравање на начин који ће условити њихово благовремено и 
ефикасно коришћење. 

2.2. Правна регулатива карактеристична за подручје и предмет 
ревизије 

Законом о локалној самоуправи из 1999. године, комунална полиција је уведена у 
систем локалне самоуправе на начин да њено организовање, као контролног органа 
за подручје локалне самоуправе, представља једну од надлежности општине/града.  
Основну правну регулативу карактеристичну за организацију и начин рад комуналне 
полиције на одржавању комуналног реда, чини:  

 Закон о локалној самоуправи, којим се уређује систем локалне самоуправе, ЈЛС, 
начин и услови њиховог формирања, послови локалне самоуправе, органи ЈЛС, 
имовина и финансирање ЈЛС и друга питања од значаја за остваривање права 
и дужности ЈЛС; 

                                                

7 Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) 
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 Закон о комуналној полицији, којим се уређује начин организовања и 
надлежности комуналне полиције, њене обавезе и овлашћења те поступак 
вршења комунално-инспекцијског надзора и друга питања од значаја за рад 
комуналне полиције на обезбјеђивању комуналног реда; 

 Закон о комуналним дјелатностима и подзаконски прописи донесени на основу 
наведеног Закона, којим се, поред осталих, уређује питање обављања 
комуналних дјелатности, укључујући и питање надзора над њиховим 
обављањем; 

 Одлука о комуналном реду, којим су дефинисани општи услови за одржавање 
комуналног реда – општа уређеност насељеног мјеста те постављање, 
уређеност и одржавање комуналних објеката и уређаја постављених на 
површинама јавне намјене.   

Уз наведене опште праве акте, правни оквир поступања комуналне полиције, односно 
прописи на основу којих комунална полиција поступа у вршењу комунално-
инспекцијског надзора су: 

 Закон о одржавању зграда; 

 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама; 

 Одлука о безбједности саобраћаја на путевима града/општине;  

 Одлука о радном времену угоститељских и других објеката на подручју 
града/општине; 

 Одлука о рекламирању на подручју града/општине; 

 Одлука о начину и условима прекопавања јавних површина на подручју 
града/општине; 

 Одлука о условима за држање домаћих животиња и кућних љубимаца на 
подручју града/општине; 

 Одлука о организацији и раду Хигијеничарске службе на подручју 
града/општине; 

 Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена изолација. 

За разумијевање улоге, одговорности те начина организовања и функционисања 
комуналне полиције, у контексту испитиване теме, значајни су и: 

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе; 

 Закон о општем управном поступку; 

 Закон о прекршајима Републике Српске; 

 Закон о инспекцијама Републике Српске; 

 Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста 
у градској/општинској управи.8 

2.3. Институционалне улоге, надлежности и одговорности 

На основу прописа којима се уређује систем контроле и надзора у комуналној области 
произилази да кључну институционалну улогу, надлежност и одговорност, у контексту 
организације и начина рада комуналне полиције на плану одржавања комуналног 
реда имају ЈЛС. ЈЛС је обавезна да обезбиједи инспекцијски надзор над примјеном 

                                                

8 Прилог 1. Листа референци – попис аката 
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закона и других прописа којима се уређује комунални ред. У том контексту, Законом о 
локалној самоуправи, ЈЛС је дата надлежност да самостално, у складу са Уставом, 
законом и статутом, организује комуналну полицију у саставу административне 
службе ЈЛС, са основним задатком да обезбиједи комунални ред на подручју локалне 
самоуправе. Организовањем комуналне полиције, ЈЛС, у сарадњи са другим 
органима/институцијама, преузима и реализује дио одговорности за обезбјеђење 
реда на својој територији. 

Народна скупштина РС, као законодавни орган, усваја законе којима се уређују 
питања од значаја за рад комуналне полиције као дијела административне службе 
локалне самоуправе те комуналној полицији повјерава вршење комунално-
инспекцијског надзора над провођењем закона и других прописа којима се уређује 
комунални ред на подручју града, односно општине. 

Одређену улогу, надлежност и/или одговорност, у контексту предмета испитивања, 
имају и Влада РС и Министарство управе и локалне самоуправе и Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију. Влада РС, у циљу јачања интерних 
капацитета и изградње неопходних ресурса за успјешно обављање послова из 
надлежности локалне самоуправе, доноси стратешка документа којим се трасира пут 
ка функционалном и дугорочно одрживом систему обуке у РС, као оквира за 
обликовање програма обука службеника у ЈЛС у РС, укључујући и комуналне 
полицајце. Такође, Влада РС именује Комисију за обуку као координационо тијело за 
систем обуке у градским, односно општинским управама и уредбом прописује изглед 
службене униформе и садржај, облик и изглед службене легитимације и значке, те 
ознаку комуналне полиције на службеним возилима. 

Министарство управе и локалне самоуправе, као ресорно надлежно министарство, 
врши надзор над радом органа ЈЛС и доноси годишњи план обуке за запослене у 
градским, односно општинским управама. Ресорни министар – министар управе и 
локалне самоуправе има дужност да пропише посебно упутство о садржају 
евиденција о извршеном комунално-инспекцијском надзору и начину њеног вођења. 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију обавља управне и 
стручне послове из домена стамбено-комуналне дјелатности и врши управни надзор 
над провођењем Закона о комуналним дјелатностима. 
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3. НАЛАЗИ 

3.1. Организовање и послови комуналне полиције у Републици Српској 

Комунална полиција уведена је у систем локалне самоуправе 1999. године, Законом 
о локалној самоуправи, а уређена је 2003. године Законом о комуналној полицији. 
Процес формирања комуналне полиције у РС траје релативно дуго на шта указује и 
чињеница да закључно са 2021. годином на територији појединих ЈЛС још увијек није 
успостављено организовано вршење комунално-инспекцијског надзора. 

3.1.1. Облици организовања комуналне полиције  

У складу са Законом, ЈЛС у саставу своје административне службе организује 
комуналну полицију као посебну организациону јединицу или дио организационе 
јединице. Испитивања ревизије су показала да се комунално-инспекцијски надзор 
врши у 61 од укупно 63 ЈЛС на територији РС. У саставу своје административне 
службе 58 ЈЛС имају организовану комуналну полицију као посебну организациону 
јединицу или дио организационе јединице. У пет ЈЛС (Бања Лука, Бијељина, Добој, 
Зворник, Источно Ново Сарајево) комунална полиција је организована у форми 
одјељења као посебне организационе јединице, у три ЈЛС (Угљевик, Приједор, 
Лакташи) у форми одсјека као посебне организационе јединице. Комунална полиција 
у 50 ЈЛС организована је као дио организационе јединице у саставу административне 
службе ЈЛС. То указује да у великом броју ЈЛС комунална полиција, у организационом 
смислу, није довољно видљива као дио институционалног капацитета ЈЛС.  

Од пет ЈЛС које у саставу своје административне службе немају организовану 
комуналну полицију, на територији три ЈЛС (Доњи Жабар, Купрес и Језеро) 
комунално-инспекцијски надзор, на основу споразума, врши комунална полиција 
друге ЈЛС, док се на територији двије ЈЛС (Источни Мостар и Источни Дрвар) 
комунално-инспекцијски надзор уопште не проводи.9 У Граду Источно Сарајево 
комунална полиција је организована на нивоу сваке од општина у саставу Града. 

Током 2021. године дошло је до промјена у организационој структури појединих 
локалних управа и организовања комуналне полиције, на начин да је комунална 
полиција од посебне организационе јединице постала дио друге организационе 
јединице (Бања Лука, Требиње, Лакташи). 

Посматрано са аспекта ефикасности рада комуналне полиције у односу на облик 
организовања комуналне полиције, представници већине ЈЛС, истакли су да 
организација и начин рада комуналне полиције као самосталне организационе 
јединице има предности у свом раду, јер постаје видљивија за грађане, пружа боље 
разумијевање улоге комуналне полиције, укључујући и њену бољу доступност 
грађанима, омогућава већи степен специјализације послова, обезбјеђује бољу 
материјално-техничку опремљеност и ефикасније управљање њеним радом. 

3.1.2. Радно вријеме комуналне полиције  

Рад комуналне полиције у 51 од 58 ЈЛС (88%) организован је у једној смјени са 
осмочасовним оперативним радним временом у складу са радним временом 
запослених у административној служби ЈЛС. Рад у трајању дужем од радног времена 
запослених у административној служби градске/општинске управе заступљен је у 
седам ЈЛС10 на територији РС. Тако је Бања Лука једина ЈЛС у РС на чијој је 

                                                

9 Прилог 2. Табела 1. Организациони облици комуналне полиције на територији ЈЛС у РС 
10 Бања Лука, Бијељина, Приједор, Требиње, Зворник, Модрича, Пале 
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територији рад комуналне полиције организован 24 сата у двије смјене у временском 
периоду од 08-20 и 20-08 часова. У три ЈЛС (Приједору, Бијељини и Требињу) рад 
комуналне полиције организован је по осам сати у двије смјене. За разлику од 
Приједора гдје се рад комуалне полиције одвија у континуитету у трајању од 16 сати, 
у Бијељини и Требињу рад комуналне полиције организван је у трајању од 15 сати. У 
осталим ЈЛС које имају организован рад у другој смјени (Зворник, Модрича и Пале) 
радно вријеме комуналне полиције у другој смјени је скраћено, односно мање од осам 
часова и у зависности од ЈЛС комунално-инспекцијски надзор не врши се у 
континуитету (Пале – рад у другој смјени у трајању од четири сата врши се четири 
дана у седмици). Рад комуналне полиције викендом и празницима, по потреби, 
организује се у више од половине ЈЛС на територији РС. Посматрано на узорку ЈЛС, 
радно вријеме комуналне полиције дато је у наредној табели како је и приказано. 

Табела 1. Радно вријеме комуналне полиције_Узорак ЈЛС 

ЈЛС 
Радно 

вријеме 
Временски 

период 
Рад викендом и 

празницима 
Број комуналних 

полицајаца 

Бања Лука 24/24 08-20 и 20-08 ДА 20 

Бијељина 15/24 07-15 и 14-22 ДА - по потреби 14 

Требиње 15/24 07-15 и 14-22 ДА - Суботом од 7-14 4 

Пале* 12/24 08-16 и 23-03* ДА 5 

Дервента 8/24 07.30-15.30 ДА - по потреби 2 

Козарска Дубица 8/24 07-15 НЕ 4 

Извор: ЈЛС, Упитник 

Радно вријеме комуналне полиције изван радног времена административне службе 
ЈЛС (од ЈЛС из посматраног узорка) документовано је само у Бањалуци Одлуком о 
радном времену комуналне полиције. У осталим ЈЛС рад у другој смјени заснивао се 
на интерном договору. 

Радом комуналне полиције, најчешће организованим у трајању од осам сати, се не 
обезбјеђује надзор над примјеном прописа у појединим областима надзора које 
захтијевају и вршење комунално-инспекцијског надзора у периоду и изван радног 
времена административне службе ЈЛС. Такође, радно вријеме комуналне полиције 
не уважава специфичности ЈЛС као административног, културног, образовног, 
привредног и туристичког центра, у којима постоји потреба да се обезбиједи 
комунално-инспекцијског надзор у трајању дужем од осам часова. 

3.1.3. Послови комуналне полиције и њихова специјализација 

Послови комуналне полиције могу се подијелити на послове комунално-инспекцијског 
надзора као примарне (основне) врсте посла и послове који су у вези или од значаја 
за обављање комунално-инспекцијског надзора као што су административно-
технички и аналитички послови (вођење евиденције о извршеном комунално-
инспскцијском надзору и издатим прекршајним налозима, пријавама грађана и других 
евиденција од значаја за рад комуналне полиције, анализа података и информација, 
планирање и извјештавање) те послови нормативно-правне природе.  

Комунално-инспекцијски надзор комуналне полиције заснива се на многобројним 
законским и подзаконским прописима. Тако су комуналној полицији повјерени послови  
надзора над примјеном прописа из области комуналних дјелатности (производња и 
испорука комуналних производа и пружање комуналних услуга), надзора над 
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заштитом комуналних дјелатности и објеката као и послови надзора на примјеном 
прописа којима су дефинисани општи услови за одржавање комуналног реда (радно 
вријеме угоститељских објеката, кућни ред у стамбеним зградама). ЈЛС, својим 
интерним актима могу детаљније уредити одређену област надзора и вршење 
комунално-инспекцијског надзора. У зависности од ЈЛС разликовао се број и садржај 
прописа којима су ЈЛС уредиле области комунално-инспекцијског надзора.  

Ревизијом је утврђено да комунална полиција у РС, у посматраном периоду, није 
вршила  надзор над примјеном прописа којима се уређује пружање комуналних услуга 
или је надзор по овом питању био скромног обима (у Бањалуци и Бијељини вршен 
надзор над одлуком о водоводу и канализацији и одлуком о погребној дјелатности). 
Такође, у већини ЈЛС није вршен надзор над постављањем и одржавањем 
комуналних објеката и уређаја на јавним површинама.  

Надзор над примјеном прописа којима су дефинисани општи услови за одржавање 
комуналног реда у складу са одлукама о комуналном реду ЈЛС, између осталог, 
односи се на надзор над одржавањем јавних површина, надзор над привременим 
заузимањем јавних површина, заштитом зелених површина, уклањањем 
противправно постављених предмета, надзор над одржавањем отворених пијаца, 
аутобуских и жељезничких станица, стајалишта јавног аутобуског превоза и 
паркиралишта, јавна расвјета у насељу и друго. Поједине области надзора, као што 
су одвоз и депоновање отпада и/или услови и начин држања кућних љубимаца и 
домаћих животиња, које нису саставни дио одлуке о комуналном реду биле су 
уређене посебним одлукама у зависности од ЈЛС (Бијељина, Дервента, Козарска 
Дубица, Требиње).  

Ревизијом је утврђено да унутрашња организација рада комуналне полиције није 
заснована на подјели (специјализацији) послова и као таква неповољно утиче на 
коришћење времена и знања комуналног полицајца, првенствено за обављање 
послова комунално-инспекцијског надзора и контроле. 

Увидом у акта о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних 
мјеста ЈЛС, утврђено је да 
оквиру организационих 
јединица за послове 
комуналне полиције у 
појединим ЈЛС, иако су  
била систематизована, 
нису била попуњена радна 
мјеста у чијем опису 
послова би били послови 
административно-
техничке, аналитичке и 
нормативно-правне 
природе.  

 

У поступку вршења комунално-инспекцијског надзора примјењује се Закон о општем 
управном поступку, због чега је неопходно да комунални полицајци посједују 
одређена знања и вјештине у вођењу управног поступка. Такође, утврђено је да у 
већини ЈЛС у оквиру организационе јединице за послове комуналне полиције није 
било запослено лице које би се бавило правним пословима и, између осталог, 

Иако предвиђено Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској управи града 
Дервента, није било попуњено радно мјесто самосталног 
стручног сарадника за нормативне акте и управно 
рјешавање, у чијој надлежности би били послови од 
значаја за рад комуналне полиције и инспекције. Тако је 
наведеним правилником предвиђено да лице на овом 
радном мјесту, између осталих, обавља и послове од 
значаја за рад комуналне полиције као што су израда 
извјештаја и вођење евиденције управних предмета и 
извршених контрола, вођење евиденције прекршајних 
налога у систему новчаних казни РОФ-а, заступа 
одјељење, као представник овлаштеног органа у 
прекршајним поступцима пред надлежним судовима, 
пружа стручну и правну помоћ инспекторима и комуналним 
полицајцима у области нормативно-правних послова и 
управног поступка и друге послове од значаја за рад 
Одјељења.  
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заступало и комуналну полицију у прекршајним поступцима на суду, што, усљед 
недовољне компетентности, може негативно утицати на исход судског поступка. 

Неадекватна подјела посла доводи до тога да се дио радног времена комуналног 
полицајца користи за послове који немају карактер комунално-инспекцијског надзора, 
као што су послови архивирања, административно-технички и нормативно-правни 
послови. Удио радног времена ове врсте послова у укупном радном времену креће 
се у распону од 25% до 40%, што у оквиру дневног осмочасовног радног времена 
износи 2-3 сата. 

3.2. Претпоставке за успјешно обављаље послова комуналне полиције  

Успјешан рад комуналне полиције требало би да се заснива на потпуном и јасном 
регулаторном оквиру, програмско-планским документима, одговарајућим људским и 
материјално-техничким ресурсима и овлашћењима комуналног полицајца која 
омогућавају успјешно провођење комунално-инспекцијског надзора, поузданим и 
потпуним евиденцијама о извршеном комунално-инспекцијском надзору и издатим 
прекршајним налозима и другим евиденцијма од значаја за рад комуналне полиције, 
одговарајућим базама података, извјештајима и информацијама о раду комуналне 
полиције и стању комуналног реда. 

3.2.1. Људски ресурси 

Број комуналних полицајаца и адекватност критеријума за његово утврђивање 

У циљу уједначеног и ефикасног остваривања комунално-инспекцијског надзора у 
ЈЛС у РС, Законом је предвиђено да ЈЛС, приликом организовања комуналне 
полиције, обезбјеђује да број комуналних полицајаца одговара броју становника ЈЛС. 
У складу са тим, у зависности од броја становника, максималан број комуналних 
полицајаца који може да ангажује ЈЛС приказан је у Табели 1: 

Табела 1. Законски критеријум за утврђивање броја комуналних полицајаца у ЈЛС 

РБ Број становника Број комуналних полицајаца Број ЈЛС Укупно 

1 до 1.000 1 4 4 

2 1.001-10.000 3 24 72 

3 10.001-50.000 5 30 150 

4 50.001-70.000 7 2 14 

5 70.001-100.000 13 1 13 

6 100.001-200.000 15 2 30 

7 преко 200.000 21 0 0 

 Укупно   63 283 

На основу овог законског критеријума и броја становника, на нивоу РС могуће је 
максимално ангажовати 283 комунална полицајца.  

Подаци из табеле показују да 28 или 44% ЈЛС у групи до 10.000 становника, усљед 
законског критеријума о броју комуналних полицајаца, који им омогућава да, 
посматрано у збиру, анагажују укупно 76 комуналних полицајца, нису у стању да на 
адекватан начин организују вршење надзора над обављањем комуналних 
дјелатности и на начин који то захтијевају прописи којима се уређује комунални ред.  

Такође, 30 ЈЛС у групи од 10.001 до 50.000 становника на чијој територији живи 
половина укупног становништва РС, према законском критеријуму, могу имати 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 001-21 Извјештај ревизије учинка ''Рад комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда“  

23 

 

максимално до пет запослених комуналних полицајаца, што у збиру представља 
нешто више од половине од предвиђеног броја комуналних полицајаца на нивоу РС.  

Налази ревизије указују на то да критеријум за утврђивање броја комуналних 
полицајаца није у потпуности адекватан уколико се узме у обзир и потреба за 
ангажовањем релативно већег броја комуналних полицајаца у урбанијим мјестима са 
већим бројем становника. Налази ревизије показују да ЈЛС која има нешто више од 
50.000 становника може да ангажује седам, а ЈЛС која има нешто мање од 200.000 
становника, односно четири пута више становника, може да ангажује највише 15 
комуналних полицајаца. Такође, на основу дефинисаног законског критеријума 
утврђено је да, примјера ради, Бања Лука, као већи административни, културни, 
образовни и привредни центар, може да ангажује исти број комуналних полицајаца 
као и Бијељина (15), иако по посљедњем попису има 85.000 или 75% становника више 
од Бијељине. На подручју Бањалуке један комунални полицајац покрива 12.000, а на 
подручју Бијељине нешто мање од 7.000 становника. Још већа разлика јавља се 
унутар групе ЈЛС које могу да ангажују максимално пет комуналних полицајца. Тако 
на подручју Вишеграда, један комунални полицајац покрива 2.000, док на подручју 
Градишке скоро 10.000 становника. 

Посматрано са аспекта адекватности критеријума за утврђивање броја комуналних 
полицајаца, умјесто максимално могућа 283 комунална полицајца, у 58 ЈЛС 2021. 
године било је систематизовано укупно 207 што је за 76 комуналних полицајаца или 
27% мање у односу на законом предвиђен максимум.  

Табела 2. Број систематизованих и ангажованих комуналних полицајаца по ЈЛС у РС 
2021. година - адекватност критеријума 

Број систематизованих 
извршилаца на пословима 

комуналног полицајца  
Број ЈЛС 

Број ангажованих извршилаца 
на пословима комуналног 

полицајца  
Број ЈЛС 

= нула 5 = нула 5 

< од броја предвиђеног 
законским критеријумом 

46 
< од броја предвиђеног 

законским критеријумом 
51 

= законском критеријуму 9 = законском критеријуму 5 

> од броја предвиђеног 
законским критеријумом 

3 
> од броја предвиђеног 

законским критеријумом 
2 

Укупно 63 Укупно 63  

Извор: ЈЛС, Попуњени упитници по захтјеву ГСРЈС РС 

Подаци из табеле показују да је у девет ЈЛС број систематизованих извршилаца на 
пословима комуналног полицајца у складу са законски дозвољеним максимумом, у 
три ЈЛС број систематизованих извршилаца је изнад предвиђеног броја комуналних 
полицајаца (Бања Лука, Добој и Кнежево), док је у преосталих 46 ЈЛС број извршилаца 
испод максимално дозвољенoг броја.  

Закључно са 2021. годином број комуналних полицајаца у РС био је 180 (не 
укључујући руководиоце организационих јединица), што је за 103 комунална 
полицајца или 36% мање од законски могућег  броја. Број извршилаца запослених на 
радном мјесту комуналног полицајца одговарао је законском максимуму у пет ЈЛС 
(Теслић, Соколац, Кнежево, Петровац и Источни Стари Град), изнад у двије ЈЛС 
(Бања Лука и Добој), док у преосталих 51 ЈЛС је био испод максимално прописаног 
броја. У односу на 2018. годину, број комуналних полицајаца на нивоу РС, у 
посматрaном периоду, повећао се за осам комуналних полицајаца или нешто мање 
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од 5%.11 Утврђено је да се разлози одступања ангажованог од законом дозвољеног 
броја комуналних полицајаца, у већини ЈЛС, у значајној мјери, могу довести у везу са 
финансијским могућностима ЈЛС, законским критеријумом12 о максималном броју 
запослених у градској, односно општинској управи дефинисаним Законом о локалној 
самоуправи, као и праксом организовање рада комуналне полиције у једној смјени, у 
складу са радним временом запослених у административној служби ЈЛС. 

За разлику од РС која је законом дефинисала горњу границу, односно максималан 
број комуналних полицајаца на подручју ЈЛС, поједине земље у окружењу 
дефинисале су доњу границу – минималан број комуналних полицајца (Србија[1]) или 
су уз доњу дефинисале и горњу границу, с тим да уколико то захтијевају одређене 
околности локална заједница може ангаживати број комуналних полицајаца који је 
већи од дефинисане горње границе (Црна Гора[2]). 

Доводећи у корелацију број комуналних полицајаца и радно вријеме комуналне 
полиције, проблем у организацији рада комуналне полиције, која би подразумијевала 
радно вријеме у трајању дужем од осам сати, седам дана у седмици,  посебно долази 
до изражаја у ЈЛС које имају до 10.000 становника јер са максимално три ангажована 
комунална полицајца нису у могућности обезбиједити временски континуитет 
неопходан за вршење комунално-инспекцијског надзора и контроле, који захтијева 
природа прописа над чијом примјеном надзор врши комунална полиција. То потврђују 
и подаци из упитника, који показују да су све ЈЛС са мање од 10.000 становника, које 
су у свом саставу имале формирану комуналну полицију, њен рад организовале у 
складу са радним временом запослених у административној служби ЈЛС.  

Такође, са потешкоћама у организовању рада комуналне полиције у трајању дужем 
од осам сати, у околностима које захтијевају излазак комуналних полицајаца на терен 
у тиму од два члана, сусрећу се и ЈЛС које имају више од 10.000, а мање од 50.000, 
односно 70.000 становника (Добој и Зворник), јер могу ангажовати максимално пет, 
односно седам комуналних полицајаца, што је недовољно за организовање рада 
комуналне полиције у двије смјене, укључујући и рад викендом и празницима. У 
складу са тим, највише пет ЈЛС на територији РС може у континуитету да обезбиједи 
пружање услуга комуналне полиције и у периоду након редовног радног времена 
запослених у административној служби ЈЛС. 

                                                

11 Прилог 3. Табела 1. Број систематизованих и ангажованих комуналних полицајаца у 
саставу административне службе ЈЛС у РС, 2018-2021. година 
12 Закон о локалној самоуправи, ''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16, 36/19 и 
61/21, члан 67. став (1) 

[1] У Републици Србији, Законом о комуналној милицији укинуто је ограничење о максималном 

броју комуналних полицајаца, које се такође заснивало на броју становника (један комунални 
полицајац на 5.000 становника) те је предвиђено да унутрашња организациона јединица не 
може имати мање од три комунална милиционера те је ЈЛС омогућено да самостално утврди 
потребан број комуналних полицајаца. На пословима комунално-инспекцијског надзора поред 
комуналних полицајаца ангажовани су и комунални инспектори.  

[2] У Црној Гори, служба комуналне полиције не може имати мање од три комунална полицајца, 
а укупан број комуналних полицајаца утврђује се према броју становника по посљедњем 
попису тако што се, поред броја од три комунална полицајца, на сваких 5.000 становника 
одређује по још један комунални полицајац. Изузтно, актом о унутрашњој организацији и 
систематизацији службе комуналне полиције може се утврдити већи број комуналних 
полицајаца ако то захтијевају одређене околности (разуђеност насеља, густина насељености, 
степен развијености инфраструктуре) и у другим оправданим случајевима. 
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Запошљавање и стручно оспособљавање 

Иако се послови комуналне полиције, у односу на послове истог степена сложености 
у оквиру административне службе ЈЛС, сматрају пословима са посебним условима 
рада, ревизијом је утврђено да се услови за обављање послова комуналног полицајца 
не разликују од услова (општих и посебних) које морају да испуњавају остала лица 
која се запошљавају у административној служби ЈЛС на радним мјестима службеника 
са високом стручном спремом.  

Анализом аката о организацији послова и систематизацији радних мјеста у 
организационим јединицама у чијем саставу се налази комунална полиција и јавног 
конкурса за пријем лица на радно мјесто комуналног полицајца у ЈЛС, утврђено је да 
се приликом запошљавања на радно мјесто комуналног полицајца, фокус ставља на 
формалне квалификације (образовање) и радно искуство, а не на способности и 
вјештине неопходне за обављање комунално-инспекцијског надзора и контроле.  

При томе, како Законом тако и интерним актима ЈЛС, најчешће нису прецизирана 
стручна звања лица која би највише одговарала природи послова комуналног 
полицајца, односно природи предмета комунално-инспекцијског надзора. Тако, у 
зависности од ЈЛС, послове комуналног полицајца, могу обављати лица са високом 
стручном спремом, без обзира на завршен студијски програм (Бијељина), односно 
лица искључиво са завршеним студијским програмом из области друштвених наука 
Требиње).13  

Начин на који је висока стручна спрема дефинисана као услов за обављање послова 
комуналног полицајца, посматрано посебно на примјеру Града Бијељине, отвара 
простор да послове комуналног полицајца могу обављати лица без одговарајућих 
знања и вјештина које захтијева природа послова, односно предмета комунално-
инспекцијског надзора. Такође, висока стручна спрема се може довести у везу и са 
начином обаљања послова комуналне полиције у РС, имајући у виду праску земаља 
у окружењу (Србија, Црна Гора), а тиме и са резултатима њеног рада, посматрани са 
аспекта стања комуналног реда.  

По питању осталих посебних услова, поред стручне спреме, радног искуства и 
положеног стручног испита за рад у градској/општинској управи, поједине ЈЛС из 
узорка су у својим актима о унутрашњој организацији и систематитацији радних мјеста 
дефинисале и друге посебне услове, које морају да испуњавају лица које се 
запошљавају на радно мјесто комуналног полицајца, попут позвавања рада на 
рачунару и/или положеног возачког испита ''Б'' категорије. Иако је законом предвиђено 
да комунална полиција има службено возило, ревизијом је утврђено да у половини 
посматраних ЈЛС, положен возачки испит ''Б“ категорије, није дефинисан као услов за 
обављање послова комуналног полицајца, а тиме ни као услов за употребу службеног 
возила.14  

Имајући у виду, не само чињеницу да се послови комуналне полиције, у односу на 
послове истог степена сложености у оквиру административне службе ЈЛС сматрају 
пословима са посебним условима рада, већ и велики број различитих области за које 
је надлежна комунална полиција, укључујући и дата овлашћења, јасно је да успјешно 
обављање послова комуналне полиције захтијева располагање, не само потребним 
средствима за рад, већ и посједовање одређених вјештина, али и провођење 
специфичних обука комуналних полицајаца – њихово континуирано усавршавање и 

                                                

13 Прилог 4. Табела 1. Припадност студијског програма научној области, као посебног услова 
за пријем лица на радно мјесто комуналног полицајца 
14 Прилог 4. Табела 2. Посебни услови за обављање послова комуналног полицајца 
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едукацију. Потреба за посебним обукама комуналних полицајаца је утолико већа 
имајући у виду да су, при запошљавању на радно мјесто комуналног полицајца, 
тражена формална образовања широко постављена као и то да се значајно разликују 
у зависности од ЈЛС.  

Анализом планова стручног оспособљавања и усавршавања, које на годишњем нивоу 
усвајају органи ЈЛС, анализом годишњих програма рада система обуке за запослене 
у ЈЛС у РС (Комисија за обуке), као и на основу разговора обављених са 
представницима ЈЛС и Министраства управе и локалне самоуправе, утврђено је да 
комунална полиција, у посматраном периоду, није била дио Система обуке за ЈЛС у 
РС, нити су, ради јачања професионалних компетенција комуналних полицајаца, 
вршене процјене потреба за њиховом обуком. То значи да у РС, службеницима ЈЛС 
који обављају послове комуналне полиције није било омогућено да посредством 
обука, семинара, курсева и других видова едукација стичу додатна знања и вјештине 
неопходне за успјешно извршавање послова радног мјеста у складу са потребама 
локалне заједнице за обезбјеђењем комуналног реда.  

3.2.2. Материјални и нематеријални ресурси  

Материјално-техничка опремљеност 

Да би успјешно обављала послове из своје надлежности, неопходно је да комунална 
полиција располаже одговарајућом опремом као што су службена возила, 
комуникацијска опрема (рачунари и телефони), фото, видео и друга опрема од 
значаја за рад комуналне полиције и несматано вршење комунално-инспекцијског 
надзора. 

Налази ревизије показују да се ниво опремљености комуналне полиције материјално-
техничким средствима значајно разликовао измећу ЈЛС, као и да у појединим ЈЛС 
комунална полиција није имала своја основна обиљежја попут службене униформе и 
значке. 

Како обављање комунално-инспекцијског надзора подразумијева рад комуналне 
полиције на терену, у провођењу активности комунално-инспекцијског надзора и 
контроле, неопходно је да комунална полиција располаже одговарајућим бројем 
службених возила у циљу ефикаснијег обављања послова из своје надлежности. 
Број, распоред службених возила и њихoва расположивост у односу на број 
комуналних полицајаца разликовали су се између ЈЛС како је приказано у сљедећој 
табели. 

Табела 3. Број службених возила комуналне полиције 

 

Извор: ЈЛС, Упитник 

Иако је законом предвиђено да комунална полиција има службено возило, као и да је 
оно адекватно означено, ревизија се увјерила да, број службених возила укључујући 

Назив ЈЛС
Број службених 

возила

Број комуналних 

полицајаца
Напомена

Бања Лука 5 20 -

Бијељина 3 14
 Једно возило није у њиховом 

власништву 

Требиње 1 4 Дијели га са инспекцијом

Дервента 1 2 -

Козарска Дубица 1 4 -

Пале 1 4
Нема ознаку ''Комунална 

полиција''

Нови Град* 0 3 Нема службено возило
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и њихову техничку исправност у многим ЈЛС није био прилагођен потребама 
комуналне полиције за несметано провођење активности комунално-инспекцијског 
надзора и рад на терену. Како је рад комуналне полиције на терену организован у 
тиму од два члана и подијељен већином по рејонима (зонама), са постојећим бројем 
возила није на адекватан начин могуће покрити цијелу територију ЈЛС и обезбиједити 
правовремено присуство комуналне полиције на терену у циљу спречавања настанка 
и санкционисања починиоца прекршаја у нарушавању комуналног реда. Такође, у 
појединим ЈЛС, службена возила нису била обиљежена на одговарајући начин, у 
складу са Законом. 

У појединим ЈЛС, у случајевима гдје је комунална полиција организована као дио 
организационе јединице – Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 
(Требиње), поред недовољног броја возила, једино службено возило, у свом раду, 
користе и инспектори у саставу Одјељења. Из тог разлога, комунална полиција, у 
просјеку, дневно на располагању има службено возило 3-4 сата у току дана. То често 
ствара проблем при изласку на терен посебно када су у питању релативно хитне 
ситуације као и у ситуацијама у којима је комунално-инспекцијски надзор потребно 
вршити у удаљенијим мјестима.  

На основу података о материјално-техничкој опремљености комуналне полиције, 
утврђено је да службене телефоне нису имали комунални полицајци у Козарској 
Дубици, као ни телефон, односно директан број комуналне полиције резервисан за 
пријаве грађана, што је неповољно утицало на благовремено реаговање комуналне 
полиције на појаву комуналних проблема и прекршаја. У Дервенти, Бијељини и 
Требињу њихов број није био у потпуности усклађен са бројем комуналних 
полицајаца, док су у Бањалуци и Палама сви комунални полицајци располагали 
службеним телефоном. То указује да у појединим ЈЛС, руководилац комуналне 
полиције, изласком комуналног полицајца на терен, нема надзор на његовим радом, 
као и да у случају настанка комуналног проблема, комунални полицајац није у 
могућности да буде правовремено обавијештен о потреби његовог ангажовања на 
рјешавању новонасталог проблема за вријеме вршења комунално-инспекцијског 
надзора на терену, све до тренутка његовог повратка у службене просторије. 

Ефикасно вршења надзора у области као што је нпр. непрописно паркирање возила 
на јавним површинама, а посебно због чињенице да неки од тих надзора заврши 
судским одлучивањем, подразумијева располагање службеним фото апаратом као 
једним од осноовних уређаја за евидентирање ове врсте прекршаја. Међутим, 
комунална полиција од опреме није имала службени фотоапарат у три ЈЛС 
(Дервента, Пале, Требиње). У недостатку фотоапарата комунална полиција 
прекршаје ове и сличне врсте користила ја камеру мобилних телефона, чије 
фотографије као доказ, уколико дође до судског поступка, у великом броју случајева 
суд не признаје као валидне. 

По питању рачунарске опреме комунална полиција у свим ЈЛС из узорка је 
располагала одређеним бројем рачунара, али не у складу са њеним потребама и 
бројем комуналних полицајаца. Располагање довољном и адекватном рачунарском 
опремом битно је и за креирање одређених евиденција и база података у вези са 
извршеним комунално-инспекцијским надзором.  

Нематеријални ресурси 

Евиденције и базе података 

Анализом упитника и документације достављене од стране ЈЛС и обављених 
интервјуа са представницима комуналне полиције, ревизија се увјерила да 
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организационе јединице надлежне за послове комуналне полиције не располажу са 
потпуним и поузданим евиденцијама у вези са извршеним комунално-инспекцијским 
надзором и другим евиденцијама од значаја за њен рад, подацима о стању 
комуналног реда и најчешћим комуналним проблемима као основе за израду 
одређених анализа у сврху планирања и предузимања мјера и активности на 
њиховом отклањању. 

Обавеза вођења евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
прописана је Законом, а њен садржај15 и начин вођења прописан је Упутством16 о 
садржају и вођењу евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору. 
Према Упутству, евиденцију о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
комунални полицајац води у књизи евиденције, која се такође, поред штампаног, може 
водити и у електронском облику.  

И поред тога што је вођење евиденције о извршеном комунално-инспекцијском 
надзору предвиђено Законом као и да је њен садржај детаљно прописан наведеним 
Упутством, ревизија се радом на терену увјерила да комунална полиција у појединим 
ЈЛС није водила евиденцију о извршеном комунално-инспекцијском надзору или је 
није, у потпуности, водила на прописан начин у складу са прописима. Комунална 
полиција, у већини ЈЛС, није вршила систематизацију и груписање података из 
постојећих евиденција на начин који би омогућио формирање одређених база 
података и креирање извјештаја о извршеном комунално-инспекцијском надзору (по 
предмету контроле, врсти пријаве, по чијем захтјеву се вршио комунално-
инспекцијски надзор и слично), а све у циљу унапређења свога рада. Тако од шест 
ЈЛС, евиденцију о извршеном комунално-инспекцијском надзору у књизи евиденција 
комунална полиција води у Бањалуци, Дервенти и Козарској Дубици.  

Табела 4. Евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору у складу са 
прописима_Узорак ЈЛС 

Назив ЈЛС Књига евиденције Начин вођења евиденције (Е/Ш) 

Бања Лука ДА Ш 

Дервента  ДА Ш 

Козарска Дубица ДА Ш 

Пале  НЕ - 

Бијељина  НЕ - 

Требиње НЕ - 

Извор: ЈЛС, Упитник 

У Бањалуци комунална полиција, поред књиге евиденције о извршеном комунално-
инспекцијском надзору, у електронској форми, води евиденцију о проведеном 
комунално-инспекцијском надзору по областима надзора (по законима и одлукама за 
чије провођење је надлежна) и евиденције о издатим прекршајним налозима по 
областима и предмету надзора по сваком комуналном полицајцу. На основу ових 
евиденција успостављене су и воде се базе података о извршеном комунално-
инспекцијском надзору на дневном нивоу, који се сумирају у мјесечни, а затим и у 
годишњи извјештај као и базе података о издатим прекршајним налозима на 
мјесечном нивоу по сваком комуналном полицајцу по областима и предмету надзора 

                                                

15 Прилог 5. Табела 1. Садржај евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
16 Упутство о садржају и вођењу евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 60/13) 
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из комуналног и другог прописима утврђеног реда за које је надлежна комунална 
полиција.  

У Требињу, Бијељини и Палама комунална полиција води интерне евиденције за 
потребе свог рада који нису у складу са Упутством, али садрже, у мањој (Пале) или 
већој мјери (Бијељина и Требиње), неке од његових прописаних елемената. У 
Требињу, комунални полицајци на основу својих интерних евиденција о извршеном 
комунално-инспекцијском надзору сачињавају и достављају седмични извјештај о 
раду начелнику Одјељења. Комунална полиција града Бијељина не посједује књигу 
евиденција у прописаном облику, али за потребе свог рада води, у електронском 
облику, евиденцију са током предмета комунално-инспекцијског надзора и контроле 
од покретања поступка па до његовог архивирања са свим промјенама, прилозима и 
издатим актима.  

Генерално посматрано, комунална полиција не води систематизоване и организоване 
евиденције извршених надзора по врсти и предмету контроле због чега је значајно 
отежано њихово груписање и сагледавање по одређеним критеријумима. Ревизијом 
је утврђено да надзор над примјеном одлуке о комуналном реду у ЈЛС, комунална 
полиција не евидентира по областима (предметима) надзора уређених овом одлуком, 
чиме није дата могућност систематизације података по њиховој структури (предмету 
контроле), а тиме ни формирања одређених база података.  

Комунална полиција, у посматарном периоду, у већини ЈЛС, није вршила  
евидентирање усмених пријава грађана на начин који би био у функцији формирања 
одређених евиденција и база података од значаја за провођење активности 
комунално-инспекцијског надзора и усмјеравање ресурса за рјешавање комуналних 
проблема у областима за које се су се пријаве грађана највећим дијелом и односиле. 

У Бањалуци комунална полиција пријаве грађана у нарушавању комуналног реда и 
уочених комуналних проблема запримљене усменим (телефонским) путем заводи у 
Књигу евиденција пријава грађана (Књигу дежурне службе), односно у Бијељини у 
Књигу протокола. 

Књига протокола о писменим пријавама грађана/захтјевима странке води се у 
штампаном облику у свим ЈЛС, с тим да се у Граду Бањалуци, писмене пријаве 
грађана даље уносе у електронску евиденцију предмета на нивоу Градске управе која 
представља евиденцију свих предмета по разним питањима, а тиме уједно и 
представља базу података која даје могућност приказивања пријава по временским 
интервалима, односно извршених надзора по пријавама, по њиховом укупном броју, 
броју ријешених као и броју неријешених захтјева. 

Иако је у Књизи евиденција о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
предвиђено да се наведе по чијем захтјеву се врши комунално-инспекцијски надзор 
(по службеној дужности или по пријави грађана), изостанком евиденција о усменим 
пријавама грађана у већем дијелу ЈЛС обухваћених ревизијом, доводи се у питање 
само провођење, а и евидентирање извршених контрола по усменим пријавама и 
њихово учешће у укупном броју извршених контрола по свим пријавама грађана.  

Евиденција издатих прекршајних налога представља апликацију на нивоу Босне и 
Херцеговине која се користи за унос и праћење новчаних казни, претрагу лица по 
матичном броју, утврђивање власника возила по броју регистарске ознаке, те 
праћање прекршајне евиденције за свако физичко лице. 

Радом на терену, ревизија се увјерила да поједине ЈЛС нису имале приступ овој 
апликацији због техничких и других могућности саме ЈЛС. Такође, методологија 
вођења статистике у вези издатих прекршајних налога у евиденцији новчаних казни 
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се води по областима и при томе не препознаје разлику у поступању комуналне 
полиције у вршењу комунално-инспекцијског надзора по службеној дужности од 
поступања по пријави грађана/захтјеву странке, тако да из базе података коју 
генерише ова апликација није могуће утврдити који број прекршаја/новчаних казни је 
изречен на основу проведеног надзора (контроле) комуналне полиције по службеној 
дужности, односно по пријавама грађана.  

Овлашћења комуналне полиције  

Да би успјешно извршавала послове из своје надлежности, Законом су дата одређена 
овлашћења комуналној полицији. Анализом постојећих овлашћења комуналне 
полиције и (комуналне) инспекције, на чије мјесто је и ступила, утврђено је да се дата 
овлашћења у суштини не разликују од овлашћења инспекцијских органа како на нивоу 
ЈЛС тако ни на нивоу РС. По својој природи овлашћења нису полицијска, а од 
полицијских обиљежја посједују назив, униформу и значку.17  

Постојећа овлашћења великим дијелом усклађена су са датим надлежностима у 
великом броју области надзора. С друге стране, у појединим областима надзора, дата 
овлашћења нису довољна за ефикасно провођење комунално-инспекцијског надзора 
и спречавање настанка и санкционисање починиоца прекршаја у нарушавању 
комуналног реда. Тако примјера ради, комунална полиција је надлежна да врши 
надзор над општом уређености насеља у складу са прописима. С тим у вези, значајан 
број пријава грађана се односи на запуштене објекте и неуређена дворишта, који 
својим изгледом утичу на општу уређеност насеља, а тиме и на безбједност грађана 
(дотрајала стабла поред пута која представљају опасност за пролазнике, појава 
гмизаваца и глодара) и кућни ред у стамбеним зградама. Међутим, комунална 
полиција нема овлашћење уласка на приватни посјед у циљу предузимања 
одређених мјера и радњи уколико је то потребно, што отежава провођење и 
реализацију активности комунално-инспекцијског надзора.  

Исто тако, наглашено је да комунални полицајац, нпр. има овлашћење да легитимише 
одређено физичко лице (субјекат надзора), али нема механизма да то уради, примора 
лице, уколико оно одбије да покаже идентификациони документ, без асистенције 
полиције што утиче на ефикасност провођења комунално-инспекцијског надзора од 
стране комуналне полиције јер поступак контроле није могуће спровести до краја.  

3.3. Oрганизација и резултати рада комуналне полиције 

3.3.1. Организација и начин обављања комунално-инспекцијског надзора 

У вршењу комунално-инспекцијског надзора, рад комуналне полиције на терену 
организован је у тиму од два члана (обично два комунална полицајца). У зависности 
од броја комуналних полицајаца у ЈЛС разликовала се и стурктура тимова, као и 
начин њихове организације на терену. Ревизијом је утврђено да су у вршењу 
комунално-инспекцијског надзора на терену присутна два начина у организовању  

                                                

17 У Републици Србији, комунални полицајац има овлашћење да, без одлагања, доведе лице 

којем не може утврдити идентитет, надлежном органу ради утврђивања идентитета. 
Комунални полицајац је овлашћен и да упозори лице које својим понашањем, дјеловањем или 
пропуштањем одређене радње може да наруши комунални и други прописима уређени ред 
као и да примјени средства принуде (физичка сила, палица, сдредства везивања, спреј). 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 001-21 Извјештај ревизије учинка ''Рад комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда“  

31 

 

комуналних полицајаца на терену и то на начин да су комунални полицајци на 
територији ЈЛС распоређени по подручјима контроле - зонама одговорности (Бања 
Лука, Бијељина) и пракса по којој комунални полицајци врше надзор на цијелој 
територији ЈЛС (Требиње, Дервента, Козарска Дубица и Пале). 

У Граду Бањалуци, за разлику од свих осталих ЈЛС у РС, рад комуналне полиције 
организован је по принципу четверобригадног система који подразумијева 
организовање комуналних полицајаца у четири бригаде (тима) по три комунална 
полицајца, од којих један обавља послове у дежурној служби-заприма пријаве 
грађана/странака, а друга два обављају послове комунално-инспекцијског надзора.  

Комунално-инспекцијски надзор врши се по службеној дужности и по пријавама 
грађана/захтјеву странке. Грађани, комуналне проблеме и друге уочене недостатке и 
неправилности у одржавању комуналног реда, могу пријавити на неколико начина, 
усмено (путем телефона), писмено (путем мејла или лично у просторијама 
градске/општинске управе) и/или путем различитих сервиса18 (апликација).  

Табела 5. Могућности подношења пријава грађана_Узорак ЈЛС 

 

Извор: ЈЛС, Упитник, интервју 

На основу података из упитника о броју и структури проведених надзора (контрола) 
од стране комуналне полиције за период 2018-2021. година, утврђено је да у укупном 
броју надзора доминирају надзори проведени по службеној дужности. У структури 
проведених комунално-инспекцијских надзора, учешће извршених контрола по 
службеној дужности 2018. и 2019. године кретало се између 55-85%, односно по 
пријавама грађана између 15-45%. У околностима изазваним пандемијом корона 
вируса 2020. и 2021. године, дошло је до промјене, односно пораста учешћа контрола 
по службеној дужности, као посљедица новог предмета контроле комуналне полиције, 
а који се односио на контролу лица у изолацији по Наредби19 Владе РС.  

У вршењу надзора, комунална полиција може дјеловати предузимањем различитих 
облика превентивних и репресивних мјера (активности). Превентивним дјеловањем 
може да се утиче на спречавање настанка прекршаја што је и основни циљ 
инспекцијског надзора. Утврђено је да, тамо гдје је то могуће, рад комуналне полиције 
није организован на начин који би, путем успостављања рејонских патрола, 
подразумијевао њено стално, односно видљивије присуство на терену, тј. није 
обезбијеђено њено континуирано присуство на мјестима одржавања комуналног реда 
на подручју ЈЛС. На подручју града Бања Луке, у 1/3 до 1/2 случајева, комунална 
полиција, из различитих разлога, изласком на терен по пријави грађана, није утврдила 
нарушавање комуналног реда. Такође, утврђено је да се око 10% пријава грађана 
односи на области које нису у надлежности комуналне полиције.  

                                                

18 У Бањалуци путем апликације под називом ‘’Грађанска патрола’’, у Бијељини путем 
сервиса ‘’Систем 48’’, Требиње – ''Е патрола'' 
19 Прилог 1. Листа референци – пописа аката 

ЈЛС
Писмене пријаве 

грађана

Писмене пријаве  

грађана (e-mail)

Телефонске 

пријаве  грађана

Сервис - 

апликација

Бања Лука ДА ДА ДА ДА

Бијељина ДА ДА ДА ДА

Требиње ДА ДА ДА ДА

Дервента ДА ДА ДА НЕ

Козарска Дубица ДА ДА НЕ НЕ

Пале ДА ДА ДА НЕ
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Графикон 1. Степен (не)утврђености нарушавања комуналног реда по пријавама 
грађана на подручју града Бањалуке 

 
Извор: Град Бања Лука, Одјељење комуналне полиције, Књига догађаја, узорак  

Према процјени представника комуналне полиције, у зависности од ЈЛС, од 30 до 70% 
пријава грађана је или неосновано или није из области за које је надлежна комунална 
полиција. Релативно велики број неоснованих пријава грађана указује на то да 
грађани нису у довољној мјери упознати са улогом и надлежностима комуналне 
полиције. 

Планирање рада комуналне полиције 

Успјешан рад комуналне полиције у околностима изражених комуналних проблема 
захтијева планирање њеног рада и развоја, у којима би се на основу резултата 
анализе постојећег стања, утврдиле приоритетне области и основни правци 
дјеловања комуналне полиције у обављању послова и с тим у вези дефинисале 
смјернице у кадровском, организационом и функционалном смислу у циљу 
унапређења рада комуналне полиције. 

Анализом релевантних прописа, утврђено је да комунална полиција у РС, за разлику 
од земаља у окружењу (Србија, Црна Гора), нема обавезу израде анализа постојећег 
стања у области комуналног реда, или се обавеза израде анализа, уколико је и 
прописана интерним актима ЈЛС, не посматра као активност која претходи 
сачињавању планова рада комуналне полиције.  

Налази ревизије су показали да су интерним прописима појединих ЈЛС (Бијељина и 
Козарска Дубица), у оквиру послова комуналне полиције нормиране одредбе које се 
односе на израду анализа, и то за потребе органа ЈЛС (скупштине и градоначелника, 
односно начелника општине) из њеног дјелокруга рада. На тај начин, анализа, као 
активност од значаја за оцјену стања комуналног реда и, у цјелини посматрано, 
ефикасности рада комуналне полиције, није директно стављена у функцију 
планирања рада комуналне полиције.20 То потврђује и пракса која се примјењује при 
изради годишњег плана рада Одјељења комуналне полиције Града Бијељине. Иако 
су у годишњем плану рада утврђене области и број надзора у свакој од планом 
дефинисаних области надзора, ревизији нису презентоване анализе, односно начин 
утврђивања броја комунално-инспекцијских надзора по датим областима. 

У посматраном периоду, комунална полиција, за потребе планирања комунално-
инспекцијског надзора и одређивања приоритетних области надзора у свом раду није 

                                                

20 Прилог 6. Табела 1. Послови анализе података и информација о раду комуналне полиције 

33 35
48 51

67 65
52 49

2 0 1 8 . 2 0 1 9 . 2 0 2 0 . 2 0 2 1 .

СТЕПЕН (НЕ)УТВРЂЕНОСТИ ПРЕКРШАЈА (%)

Неутврђено Утврђено
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вршила детаљне анализе података доступних у евиденцијама. Тако постојеће 
евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору и о пријавама грађана 
нису биле предмет анализе комуналне полиције којом би се утврдили најчешћи 
комунални проблеми и предузимале мјере и проводиле активности на њиховом 
отклањању и спречавању поновног настанка у оним областима гдје је то 
најпотребније. 

Законом, за разлику од земаља у окружењу (Србија, Црна Гора), није предвиђена 
обавеза сачињавања (вишегодишњег и/или годишњег) плана рада комуналне 
полиције. Међутим, анализом аката о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у административној служби ЈЛС, утврђено је да је комунална полиција, 
у пет од шест ЈЛС (Бања Лука, Бијељина, Требиње, Дервента, Козарска Дубица), 
имала обавезу сачињавања плана рада.  

Табела 6.  Послови планирања рада комуналне полиције – врсте планова рада 

    
Обавезност израде плана 

рада, предвиђена 
Врсте плана рада - сачињен 

Ред. 
бр. 

ЈЛС Законом 
Интерним 
прописима 

Стратешки - 
вишегодишњи 

план 

Годишњи 
план 

Оперативни 
план 

1. Дервента НЕ ДА НЕ НЕ НЕ 
2. Пале НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 
3. Требиње НЕ ДА НЕ НЕ НЕ 
4. Козарска Дубица НЕ ДА НЕ НЕ НЕ 
5. Бијељина НЕ ДА НЕ ДА НЕ 
6. Бања Лука НЕ ДА НЕ НЕ НЕ 

7. 
Земље у окружењу 
(Србија, Црна Гора) 

ДА   ДА ДА   

Извор: ЈЛС,  Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској/ 
општинској управи и релевантни прописи земаља у окружењу (Србија, Црна Гора). 

Ревизија се увјерила да је у посматраном периоду, од шест ЈЛС из узорка, само 
комунална полиција Града Бијељине израђивала план рада и то на годишњем нивоу. 
Послове комунално-инспекцијског надзора, комунална полиција Града Бијељине 
планирала је у складу са годишњим планом и програмом рада Града, усклађеним са 
Стратегијом развоја Града до 2023. године21 као и са годишњим Планом рада 
Градоначелника и Градске управе Града. Поред тога, послови комуналне полиције 
планирани су и на основу извршеног плана рада Одјељења комуналне полиције за 
претходну годину, броја комуналних полицајаца и законских и подзаконских аката из 
надлежности комуналне полиције. 

У недостатку планских докумената оперативни рад комуналне полиције заснивао се 
на усменим договорима, укључујући и усмено издавање налога за вршење 
комунално-инспекцијског надзора.  

Извјештавање о раду комуналне полиције 

Анализом правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
ЈЛС из посматраног узорка, утврђено је да комунална полиција у свим ЈЛС из 
посматраног узорка има обавезу израде одређених извјештаја и информација о раду 
комуналне полиције као једним од начина којим упознавања органа ЈЛС (скупштина и 
градоначелник, односно начелник општине) са резултатима њеног рада. Такође, 

                                                

21 Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период 2014-2023. година 
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интерним актима, у четири од шест ЈЛС из узорка (Бања Лука, Бијељина, Дервента, 
Требиње) предвиђена је обавеза израде појединачних извјештаја и информација о 
раду за сваког комуналног полицајца за потребе рада организационе јединице 
комуналне полиције. 

Када су у питању активности на извјештавању о раду комуналне полиције, 
проведеном комунално-инспекцијском надзору, предузетим мјерама и њиховим 
резултатима, организационе јединице за послове комуналне полиције, у посматраном 
периоду, припремали су и израђивали одређене документе који говоре о резултатима 
њиховог рада (извјештаје о раду). Извјештаји о раду комуналне полиције, у 
зависности од ЈЛС, разликовали су по свом обиму, садржају и структури. Извјештаји 
садрже опште податке и информације о резултатима рада комуналне полиције попут 
броја извршених надзора и издатих прекршајних налога. Анализом садржаја и 
структуре извјештаја о раду комуналне полиције утврђено је да су, у већини ЈЛС, 
подаци и информације из извјештаја о раду комуналне полиције били скромног 
карактера и садржавали су најосновније информације о броју извршених надзора и 
издатих прекршајних налога. 

За разлику од осталих ЈЛС из узорка, извјештаји о раду комуналне полиције Бањалуке 
и Бијељине показују у којим се областима (у складу са законским прописима и 
интерним одлукама) вршио комунално-инспекцијски надзор, али не дају информације 
о предмету комунално-инспекцијског надзора нити информације о наложеним 
мјерама и радњама у циљу рјешавања комуналних и других проблема.  

Тако су у годишњем Ивјештају о раду Одјељења комуналне полиције Града Бања 
Лука који је саставни дио Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе, 
наведени прописи (закони и одлуке) над чијом примјеном је вршен надзор, као и број 
извршених комунално-инспекцијских надзора по структури (по службеној дужности, 
пријавама грађана/захтјеву странке и начину њиховог подношења).  

Извјештај о раду Одјељења комуналне полиције Града Бијељина конципиран је на 
начин да пружа податке о резултатима комунално-инспекцијског надзора по 
областима надзора као и о томе по којем правном основу је исти проведен. Такође, 
табеларно су представљени сви бројчани показатељи у вези са бројем извршених 
прегледа, сачињених записника, издатих рјешења, обављених контролних записника, 
издатих закључака, уложених жалби, издатих прекршајних налога, покренутих 
прекршајних пријава као и бројем архивираних предмета. У дијелу извјештаја дати су 
и упоредни подаци по областима надзора (контроле), а у вези са остварењем 
планираних активности, који говоре о степену реализације планираних послова 
комунално-инспекцијског надзора. Такође, извјештај садржи и закључке и препоруке 
у вези рада комуналне полиције и смјернице за унапређење њеног рада у погледу 
интензивирања активности комунално комунално-инспекцијског надзора у областима 
гдје је извршен мањи број контрола као и за израду планова рада.  

Поред Годишњег извештаја о раду Одјељења, комунална полиција Града Бијељина, 
у посматраном периоду, израђивала је и Извјештај о реализацији годишњег плана 
рада као посебан документ, који се састојао од периодичних (тромјесечних) 
извјештаја. Садржај овог извјештаја својим великим дијелом био је саставни дио 
годишњег извјештаја о раду Одјељења.   

3.3.2. Резултати рада комуналне полиције 

Број проведених контрола 

Број проведених контрола у посматраном периоду показује тенденцију раста. На 
основу података из упитника о броју проведених надзора (контрола) достављених од 
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стране комуналне полиције за период 2018-2021. година, утврђено је да у периоду 
2020-2021. година дошло до значајног пораста броја извршених контрола у односу на 
период 2018-2019. година. Овај пораст је посљедица великог броја извршених 
контрола лица у изолацији и рада угоститељских објеката у ванредним околностима 
у вријеме пандемије корона вируса, као приоритених активности комуналне полиције 
у том периоду.  

Тако је у Бањалуци и Бијељини, као највећим градовима у РС, учешће проведених 
контрола лица у изолацији и рада угоститељских објеката, 2020. године, износило 
преко 80% у укупном броју свих проведених контрола. Такође, у осталим ЈЛС 
обухваћеним ревизијом, фокус рада комуналне полиције је био је на контроли лица у 
изолацији и утврђено је да се учешће ових контрола у укупном броју проведених 
контрола кретало од 80% у Дервенти до 97% на Палама. 

У односу на 2019. годину, у околностима изазваним пандемијом корона вируса  2020. 
и 2021. године, примјетно је вишеструко повећање проведених активности комуналне 
полиције на вршењу комунално-инспекцијског надзора што се одразило на значајно 
повећање броја и промјене у структури проведених контрола како је приказано на 
сљедећим графиконима (Графикон 2. и 3.) 

Графикон 2. Број проведених контрола у периоду 2018-2021. година (Бања Лука и 
Бијељина) 

 

Извор: ЈЛС, Упитник, попуњени подаци по захтјеву ГСРЈС РС 

Број проведених контрола 2020. године у односу на 2019. годину повећао се за 2,6 
пута у Бањалуци, четири пута у Бијељини, девет пута у Требињу па до 26,6 пута на 
Палама. Ако посматрамо у апсолутним вриједностима, највише контрола 2020. 
године проведено  је у Бањалуци 57,7 хиљада што је за 35,5 хиљада контрола више 
него 2019. године и у Бијељини 19,4 хиљаде, односно за скоро 15 хиљада контрола 
више него 2019. године.22 

 

 

 

                                                

22 Прилог 7. Табела 1. Број извршених надзора у периоду 2018-2021. Година_Узорак ЈЛС 
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Графикон 3. Број проведених контрола у периоду 2018-2021. година (Требиње, Пале, 
Козарска Дубица и Дервента)  

 

Извор: ЈЛС, Упитник, попуњени подаци по захтјеву ГСРЈС РС 

Ако се из анализе резултата рада комуналне полиције у периоду 2018-2021. године 
искључе подаци о броју проведених контрола лица у изолацији и рада угоститељских 
објеката из графикона се јасно види да број контрола у ЈЛС из узорка или стагнира уз 
присутне осцилације током посматраног периода или има тенденцију пада што је 
приказано у наставку. 

Графикон 4. Број проведених контрола у периоду 2018-2021. година (Бања Лука, 
Бијељина) – без контрола лица у изолацији и рада угоститељских објеката 

 

Извор: ЈЛС, Упитник, попуњени подаци по захтјеву ГСРЈС РС 

У двије ЈЛС (Бања Лука, Бијељина) број проводених контрола релативно стагнира 
током посматраног периода уз присутне благе осцилације. На примјеру ових ЈЛС могу 
се примјетити сличне промјене у кретању броја контрола по годинама, као и то да је 
2021. године комунална полиција ових ЈЛС извршила скоро исти број контрола као и 
2018. године. Међутим, активности комуналне полиције којима су постигнути ови 
резултати, у околностима проузрокованим пандемијом корона вируса, разликовале 
су се између ЈЛС. Тако је комунална полиција Града Бијељине, и у условима 
пандемије, број извршених контрола 2021. године задржала на приближно истом 
нивоу као 2018. године. За разлику од Бијељине, комунална полиција града Бања 
Лука 2021. године значајан број контрола извршила је у области (рекламирање) чији 
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ниво уређености нема значајан утицај на стање комуналног реда. Број проведених 
надзора у областима значајним за одржавање комуналног реда, 2021. године био је 
мањи за 30% у Бањалуци, односно 20% у Бијељини него 2018. године. 

Графикон 5.  Број проведених контрола у периоду 2018-2021. година (Требиње, Пале, 
Козарска Дубица и Дервента) - без контрола лица у изолацији и рада угоститељских 
објеката 

 

Извор: ЈЛС, Упитник, попуњени подаци по захтјеву ГСРЈС РС 

За разлику од Бањалуке и Бијељине, у остале четири ЈЛС из узорка (Требиње, Пале, 
Козарска Дубица и Дервента) број проведених контрола има тенденцију пада током 
посматраног периода што је приказано на графикону. Смањење броја проведених 
контрола израженије је у ЈЛС са мањим бројем комуналних полицајаца. 

У циљу приказивања што реалнијег односа броја контрола, мора се напоменути, да  
се у структури проведених контрола комуналне полиције у Требињу 2018. године 
значајан број контрола односио на контролу наплате паркинга чије је учешће у 
укупном броју контрола износило преко 80% или 1.200 контрола, док је 2019. године 
проведено за 1.000 контрола мање са даљом тенденцијом пада до краја посматраног 
периода што је свакако утицало на приказану велику разлику и пад у броју контрола 
у посматраном периоду. Активности на вршењу надзора у областима значајним за 
одржавање комуналног реда, 2021. године у овим ЈЛС (Пале, Дервента и Козарска 
Дубица) смањене су за 50% до 75% у зависности од ЈЛС. Комунална полиција града 
Требиња је број проведених контрола 2021. године, у областима од значаја за стање 
комуналног реда, задржала на истом нивоу као 2018. године.  

Однос броја извршених надзора и броја комуналних полицајаца по ЈЛС за 2018. 
годину, показује да комунални полицајац града Бањалуке у свом раду изврши 
просјечно нешто више од хиљаду надзора годишње. У односу на Бањалуку, подаци 
из графикона показују да, комунални полицајац у Козарској Дубици и на Палама 
изврши скоро 10 пута мање надзора, односно између 110-120 надзора просјечно 
годишње.  
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Графикон 6. Број извршених надзора по комуналном полицајцу 2018. године_Узорак 
ЈЛС 

 

Извор: ЈЛС, Упитник, попуњени подаци по захтјеву ГСРЈС РС 

Међутим, значајна одступања у броју надзора по комуналном полицајцу између ЈЛС 
могу се довести у везу са структуром и сложености проведених надзора, односно 
области надзора у којима је рад комуналне полиције био доминантан (радно вријеме 
угоститељских објеката, контрола наплате паркинга) као и са тим да одређене 
области надзора, у зависности од ЈЛС23 нису подједнако заступљене и/или нису у 
надлежности комуналне полиције. Ефикасност извршених надзора може се довести 
и у везу са обликом организовања, подјелом послова и материјално-техничком 
опремљеношћу комуналне полиције. 

Анализирајући структуру проведених надзора комуналне полиције у периоду 2018-
2019. година како би се искључио утицај пандемије коронавируса на рад комуналне 
полиције утврђено је да су се области надзора у којима је рад комуналне полиције 
био доминантан разликовале између ЈЛС. Тако по питању надзора над одржавањем 
комуналног реда, односно одлука који га уређују у ЈЛС из посматраног узорка учешће 
проведених надзора у укупном броју проведених надзора 2018. године износило је 
8% у Требињу, 25% у Бањалуци, 37% у Бијељини, око 50% на Палама и у Козарској 
Дубици, у Дервенти 57%. Учешће ових контрола у укупном броју надзора у свим 
посматраним ЈЛС 2019. године било је преко 30%. Велики број надзора, у половини 
ЈЛС из узорка (Пале, Козарска Дубица, Бањалука), односио се на контролу радног 
времена угоститељских објеката, чије учешће се кретало од 30% до скоро 50% у 
зависности од године посматрања. 24   

У појединим ЈЛС, значајан број контрола (надзора) комуналне полиције сваке године, 
проводи се у областима у којима је стање у доброј мјери већ уређено и/или које немају 
утицај на стање комуналног реда као што су контрола наплате паркинга,  
рекламирање и истицање назива фирми (пословног имена).  

 

                                                

23 У Бањалуци контрола наплате паркинга је у надлежности Одсјека за паркинге и гараже, 
док комунални полицајци само потписују прекршајне налоге), организована наплата паркинга 
не постоји (Пале) или није у надлежности комуналне полиције (Бијељина) 
24 Прилог 8. Табела 1. и 2. Учешће проведених контрола по областима надзора  
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Број извршених контрола и издатих прекршајних налога 

Учешће издатих прекршајних налога у укупном броју проведених контрола комуналне 
полиције 2018. и 2019. године у ЈЛС из посматраног узорка кретало се од 2% у 
Бијељини до 46% у Требињу. Највише прекршајних налога издато је у Бањалуци, око 
4.600 или око 20% од укупног броја извршених контрола, а најмање на Палама, 21 
прекршајни налог, што је 4% од укупног броја извршених контрола. У структури 
пекршајних налога доминирају прекршајни налози издати за непрописно паркирање, 
односно издати прекршајни налози по основу контроле наплате паркинга.  

Табела 7. Број извршених контрола и издатих прекршајних налога_ 2018. година 

 

Извор: ЈЛС, Упитник 

Учешће издатих прекршајних налога по основу непрописног паркирања у укупном 
броју издатих прекршајних налога, 2018. године, износило 40% у Козарској Дубици, 
90% у Бањалуци,  97% у Дервенти  и Требињу 99%. Сличан тренд задржао се и 2019. 
године.  

Ако посматрамо однос броја проведених контрола и броја издатих прекршајних 
налога (без паркинга), подаци из тебеле показују да је приликом вршења комунално-
инспекцијског надзора комунална полиција санкционисала (утврдила) прекршај у 
свакој трећој контроли у Козарској Дубици, свакој 23 контроли на Палама, свакој 41 у 
Бањалуци и Бијељини, односно свакој 66 у Требињу и Дервенти. 

Имајући у виду да комунални полицајац, у великом броју случајева на терен излази 
након добијеног обавјештења о догађају који се односи на кршење прописа из области 
комуналног реда, изостанком превентивних активности, прије свега, на провођењу 
комунално-инспекцијског надзора (превентивног карактера), а који се огледа у 
видљивом (сталном) присуству комуналне полиције на терену, како у циљу 
спречавања настанка прекршаја тако и у циљу његовог правовременог 
санкционисања, један је од разлога ниског степена  утврђености нарушавања 
комуналног реда. 

Иако је резултате превентивног рада комуналне полиције тешко квантитативно 
исказати, а посебно због тога што је из анализе тешко искључити ефекте превенције 
који произилазе из изречене санкције и/или предузете корективне мјере, ипак кретање 
броја пријава грађана, односно броја проведених надзора по пријавама грађана у 
посматраном периоду, указује на то да се претходно описане превентивне активности 

2018 Бања Лука Бијељина Требиње Пале К. Дубица Дервента

Број контрола 22.459 4.429 1.465 488 446 770

Број издатих 

прекршајних налога
4.626 109 676 21 166 253

Учешће у укупном 

броју контрола (%)
21 2 46 4 37 33

Број издатих 

прекршајних налога - 

паркирање

4.132 0 672 0 67 245

Учешће издатих 

прекршајних налога 

за паркирање (%)

89 0 99 0 40 97

Број контрола без 

паркинга
20.378 4.429 267 488 338 525

Број издатих 

прекршајних налога 

(без паркинга)

494 109 4 21 99 8

Учешће у укупном 

броју контрола (без 

паркинга) - %

2 2 1 4 29 2
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у раду комуналне полиције не проводе или су јако ограниченог обима, без значајнијих 
ефекaта на стање комуналног реда.  

То потврђују и подаци о броју извршених надзора по пријавама грађана из годишњих 
извјештаја о раду одјељења комуналне полиције градова Бањалуке и Бијељине, који 
показују да број извршених надзора по пријавама грађана, у посматраном периоду, 
има тенденцију раста. 

Графикон 7. Број извршених надзора по пријавама грађана 2018-2020. година 

   

Извор: Бања Лука, Бијељина, Извјештај о раду Одјељења комуналне полиције за 2018, 2019. и 2020. 
годину 

Тако се у односу на 2018. годину, у Бањалуци, број извршених надзора по пријавама 
грађана повећао за 89%  2020. године, док се његово учешће у укупном броју надзора 
повећало са 27% 2018. године, на 35% 2020. године не рачунајући број контрола 
проведених по службеној дужности који се односио на контролу лица у изолацији. 

Такође, у периоду 2018-2020. година на подручју града Бијељине, примјетан је пораст 
извршених надзора по пријавама грађана, али који се кретао знатно споријим 
динамиком него у Бањалуци, што се у одређеној мјери може довести у везу са 
планирањем активности на вршењу комунално-инспекцијског надзора. Тако је у 
односу на 2018. годину, број извршених надзора по пријавама грађана 2020. године 
већи за 16%, док се њихово учешће у укупном броју надзора, за разлику од Бањалуке,  
смањило са 28% 2018. године, на 21% 2020. године.25 

3.3.3. Сарадња са другим органима и институцијама 

Имајући у виду да су поједине области надзора уређене са више прописа те да се 
надлежности комуналне полиције у одређеним ситуацијама, у датој области, 
преклапају са надлежностима других (инспекцијских) органа као и да су дјелимично 
ограничене због природе посла и постојећих овлашћења комуналног полицајца, 
постоји потреба за заједничком сарадњом са другим органима/институцијама на 

                                                

25 2021. година изузета из анализе  - у Извјештају о раду Одјељења комуналне полиције 
Града Бања Лука за 2021. годину подаци о броју и структури пријава грађана приказани на 
другачији начин у односу на ранији извјештајни период  

6.154

9.948

11.610

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2018. 2019. 2020.

Бања Лука

1.253

1.521
1.452

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2018. 2019. 2020.

Бијељина



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 001-21 Извјештај ревизије учинка ''Рад комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда“  

41 

 

локалном/републичком нивоу, што подразумијева и заједничко провођење активности 
на вршењу комунално-инспекцијског и инспекцијског надзора у циљу што успјешнијег 
рјешавања комуналних проблема. 

Међусобна сарадња комуналне полиције и Министарства унутрашњих послова (у 
даљем тексту: МУП) прописана је Законом о комуналној полицији и Законом о 
полицији и унутрашњим пословима26. 

Начин пружања асистенције полицијских службеника МУП-а детаљније је уређен 
Инструкцијом27 о начину пружања помоћи (асистенције) републичким органима, 
јавним предузећима, привредним друштвима и другим правним лицима у вршењу 
јавних овлашћења, у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима, који 
приликом вршења послова из своје надлежности наиђе на физички отпор или се такав 
отпор може очекивати. Инструкцијом је прописано да је, за поступак провјере 
основаности захтјева за асистенцију, који се подноси у писменој форми, у зависности 
од сложености предмета контроле, потребно да од дана пријема захтјева до дана за 
који се тражи асистенција постоји одређени временски размак како би се 
благовремено и квалитетно припремиле радње за пружање асистенције. Већина 
представника комуналне полиције ЈЛС из посматраног узорка изјавила је да није била 
упозната са постојањем ове Инструкције, а тиме и одредбама исте, као документом 
којим је регулисана сарадња између МУП-а и других органа и институција и услови за 
пружање асистенције.  

И поред прописаног облика сарадње од стране МУП-а са ЈЛС, и другим 
институцијама, сарадња се највећим дијелом заснивала на усменим договорима  
између комуналне полиције и полиције МУП-а, и поред тога што је Инструкцијом 
прописано да се захтјев за асистенцију од стране МУП-а подноси искључиво 
писменим путем. Изостанком планских докумената о раду комуналне полиције који би 
указивали на предвиђен обим контрола и области надзора, а тиме и исказане потребе 
за сарадњом са другим органима, а које би били у функцији благовременог 
обезбјеђивања подршке приликом вршења комунално-инспекцијског надзора у циљу 
његовог ефикасног провођења, заједничке мјере и активности на обезбјеђивању 
комуналног реда, у посматраном периоду, нису се проводиле или су биле ограниченог 
обима (најчешће заједничке акције на контроли радног времена угоститељских 
објеката). Ревизији није презентовано постојање докумената који упућују на сарадњу 
комуналне полиције и полиције МУП-а на провођењу заједничких активности на 
рјешавању комуналних проблема у успостављању комуналног реда. 

Поред МУП-а, Законом је прописано да комунална полиција сарађује са надлежним 
инспектором у ЈЛС, односно инспекцијским службама, у складу са овим законом и 
прописима којима се уређује обављање инспекцијских послова.  

Актом (правилником) о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
ЈЛС из узорка утврђено је да је прописана обавеза сарадње комуналне полиције и  
инспекцијских органа као других организационих јединица у циљу што ефикаснијег 
извршавања послова из своје надлежности. И поред тога, нису постојале прописане 
процедуре у погледу дефинисања облика и начина остваривања сарадње са 
инспекцијским органима, у случајевима када су комунална полиција и инспекција 

                                                

26 Закон о полицији и унутрашњим пословима (''Службени гласник Републике Српске'', број 
57/16, 110/16 и 82/19), члан 23. 
27 Инструкција о начину пружања помоћи (асистенције) републичким органима, јавним 
предузећима, привредним друштвима и другим правним лицима у вршењу јавних 
овлашћења, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, август 2013. године 
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организовани као посебне организационе јединице (одјељења) у саставу 
административне службе ЈЛС или када су организовани у оквиру исте организационе 
јединице.  

Како је по питању организовања комуналне полиције и инспекцијских органа, за 
разлику од свих ЈЛС на територији РС, у Граду Источно Сарајево, комунална полиција 
организована на нивоу сваке од општина у саставу Града, а инспекција на нивоу 
Града, сарадња комуналне полиције и инспекцијских органа није регулисана 
интерним актима који би дефинисали облике и начин остваривања сарадње 
комуналне полиције и инспекцијских органа.  

Ревизијом је утврђено да, у смислу реализације обавеза из уговара са субјектима 
ангажованим на пружању комуналних услуга, комунална полиција, у већини ЈЛС, не 
располаже потребним евиденцијама уговора са предузећима којима је повјерено 
обављање комуналних дјелатности. Наведено је имало утицај на планирање 
активности на вршењу надзора у тим областима, а тиме и на могућност контроле рада 
тих предузећа. Самим тим, комунална полиција није располагала информацијама 
(подацима) на основу којих би се могао утврдити степен испуњености програма од 
значаја за одржавање комуналног реда, као ни степен реализације обавеза из 
уговора са субјектима ангажованим на пружању комуналних услуга.  У недостатку 
информација, комунална полиција није предузимала и проводила одређене мјере и 
радње у циљу реализације и поштовања обавеза из уговора, а тиме и поштовања 
динамике одређених активности дефинисаних планским документима ЈЛС као што су 
Програм заједничке комуналне потрошње, Програм одржавања јавних површина, 
Програма рада зимске службе и други.  

3.4. Надзор над радом комуналне полиције  

3.4.1. Контрола рада комуналне полиције 

Законом о комуналној полицији није уређено питање надлежности, односно није  
дефинисано који орган има улогу, у вршењу надзора над радом комуналне полиције. 
Међутим, претходним Законом28 из 2003. године, било је прописано да надзор над 
радом комуналне полиције врши министарство надлежно за комуналне дјелатности, 
односно Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.  

Законом о локалној самоупправи прописано је да по питању надзора над радом 
органа ЈЛС, Министарство управе и локалне самоуправе врши управни надзор, али 
само у дијелу који се односи на надзор над општим актима које доносе органи ЈЛС 
(скупштина и градоначелник, односно начелник општине). На основу информација 
добијених приликом радно-консултативног састанка и у комуникацији са 
представницима Министарства управе и локалне самоуправе утврђено је да у 
периоду 2018-2021. године, ово министарство није вршило надзор над општим актима 
од значаја за рад комуналне полиције (захтјеви за надзор нису поднесени). 

Министaрство, посредством управног инспектора, у складу са Законом о управној 
инспекцији29, између осталог, врши надзор над примјеном прописа који се односе на 
ефикасност и ажурност у рјешавању управних ствари и радним односима запослених 
у ЈЛС. С тим у вези, као један од облика екстерног надзора над радом комуналне 
полиције може се сматрати рјешавање представки грађана на стање комуналног 
реда, а у вези са питањем рјешавања комуналних проблема. Ревизијом је утврђено 

                                                

28 Закон о комуналној полицији (''Службени гласник Републике Српске'', број 85/03), неважећи 
29 Закон о управној инспекцији (''Службени гласник Републике Српске'', број 99/20) 
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да се, у посматраном периоду, управни надзор проводио у ријетким случајевима и 
односио се на појединачне акте које је комунална полиција донијела у поступку 
комунално-инспекцијског надзора. Увидом у поједине записнике о извршеном 
инспекцијском надзору од стране Управне инспекције над радом комуналне полиције, 
утврђено је да није било повреде прописа у вршењу комунално-инспекцијског 
надзора. 

Рјешавање притужби грађана може се, поред екстерног надзора, сматрати и као 
једним од начина интерне контроле рада комуналног полицајца, од стране 
руководиоца организационе јединице комуналне полиције у првостепеном поступку, 
односно од стране градоначелника или начелника општине у другостепеном поступку 
по захтјеву странке.  

Интерним прописима ЈЛС, предвиђено је да лице које управља радом комуналне 
полиције као организационе јединице, контролише рад комуналних полицајаца. Како 
се рад комуналне полиције, у провођењу активности комунално-инспекцијског 
надзора, у већини ЈЛС, обављао без унапријед утврђеног плана и јасно дефинисаних 
процедура, надзор над њиховим радом није успостављен на начин који би омогућио 
праћење и реализацију послова комуналне полиције у циљу предузимања мјера за 
њихово унапређење.  

Интерна контрола рада запослених у ЈЛС, односно комуналних полицајаца, која је 
прописана интернима актима ЈЛС, није се проводила у посматраном периоду или се 
проводила ријетко. Тако је у Бањалуци проведена само једна провјера (интерна 
контрола) тачности записника о извршеном надзору, а који се односио на накнадну 
контролу извршеног надзора над провођењем мјера кућне изолације.  

3.4.2. Улога органа ЈЛС у управљању радом комуналне полиције 

Иако у већини ЈЛС комунална полиција има прописану обавезу сачињавања плана 
рада, релевантним прописима није предвиђена обавеза и његовог усвајања од стране 
органа ЈЛС  (скупштине и градоначелника, односно начелника општине).  

План као управљачки механизам није стављен у функцију управаљања њеним радом, 
прије свега од стране органа ЈЛС. Изостанак израде плана рада и његовог 
разматрања и усвајања од стране органа ЈЛС, нарочито у околностима у којима није 
нормативно уређено и/или довољно прецизирано питање надзора над радом 
комуналне полиције, додатно отежава управљање њеним радом од стране органа 
ЈЛС. У недостатку планских докумената и извјештаја о реализацији истих, управљање 
радом комуналне полиције од стране органа ЈЛС, у посматраном периоду, је изостало 
или је било скромног карактера. 

Као што је већ раније наведено, рад комуналне полиције у Бијељини, заснивао се на 
унапријед дефинисани планским документима. Такође, поред плана рада комуналне 
полиције, комунална полиција је сачињавала и извјештај о реализацији плана рада у 
којем су дати резултати рада комуналне полиције и у којем је утврђен степен 
реализације планираних активности комунално-инспекцијског надзора. На овај начин 
органима Града дата је могућност да, кроз упознавање са планом рада и степеном 
његове реализације, у одређеној мјери управљају радом комуналне полиције. Поред 
Извјештаја о раду Одјељења комуналне полиције, одржавају се редовни састанци 
(колегијуми) у градској управи на којима се градоначелник информише о стању у овој 
области. 

Појединачни извјештаји користили су се само као информација према органима ЈЛС 
и исти нису усвајани на скупштини, изузев у случајевима када су били саставни дио 
извјештаја о раду градоначелника, односно начелника општине. 
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Иако се путем годишњих извјештаја о раду, органи ЈЛС (скупштина и градоначелник, 
односно начелник општине) упознавају са радом комуналне полиције, ревизијом је 
утврђено да се на основу истих, у већини посматраних ЈЛС, нису предузимале мјере 
и проводиле активности на отклањању идентификованих потешкоћа и недостатака у 
раду комуналне полиције у циљу унапређења комунално-инспекцијског надзора. Ако 
су се неке од мјера и активности, у посматраном периоду, и предузимале у појединим 
ЈЛС, њихови ефекти нису се могли квантификовати или су били ограниченог обима 
без зачајнијег утицаја на побољшање комунално-инспекцијског надзора.  

Како је дјелокруг рада комуналне полиције дефинисан многобројним законским и 
подзаконским актима којима јој дата надлежност у великом броју области надзора, 
представници комуналне полиције су, у више наврата, истицали да су надлежности 
комуналне полиције у многим областима надзора подијељене и између других 
инспекцијских органа и институција, што отежава провођење комунално-
инспекцијског надзора. Међутим та подјела није јасно разграничена што доводи до 
сукоба надлежности између комуналне полиције, полиције и инспекцијских органа. По 
овом питању органи управе ЈЛС нису предузимали мјере на измјени и усклађивању 
постојећих интерних прописа у одређеним областима надзора. Такође поједине 
области надзора дефинисане законским прописима, нису уређене актима ЈЛС којим 
би се детаљније уредио начин и поступак комунално-инспекцијског надзора. Поред 
тога,у посматраном периоду, није вршено значајније опремање комуналне полиције 
средствима за рад, у циљу ефикаснијег провођења комунално-инспекцијског надзора.  
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију 
учинка на тему рада комуналне полиције на одржавању комуналног реда са циљем 
да испита да ли се организацијом и функционисањем комуналне полиције у 
јединицама локалне самоуправе обезбјеђује прописани ниво комуналног реда. 

На основу налаза ревизије, презентованих у претходним поглављима произилази 
основни закључак да комунална полиција постојећим начином организације и 
функционисања у појединим областима, не обезбјеђује у потпуности прописани 
ниво комуналног реда. 

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци: 

4.1 Законски критеријум за одређивање броја комуналних полицајаца, у 
многим јединицама локалне самоуправе, не обезбјеђује очекивани квалитет и 
континуитет у пружању услуга комуналне полиције. 

Испитивања ревизије су показала да је у многим јединицама локалне самоуправе број 
систематизованих (ангажованих) комуналних полицајаца одступао (навише или 
наниже) у односу на законом дефинисан максималан број. У локалним заједницама, 
на чијем подручју живи мање од 50 хиљада становника, а посебно мање развијеним, 
број систематизованих (ангажованих) извршилаца на пословима комуналног 
полицајца био је мањи од законом дозвољеног броја. Претходно наведено повезано 
је са начином организовања комуналне полиције и њеног радног времена, као и 
радом на терену, што је неповољно утицало на доступност услуга комуналне 
полиције, а за посљедицу је имало значајно одступање квалитета и континуитета у 
пружању услуга комуналне полиције у односу на потребе грађана. Истовремено, 
утврђено је да су поједине развијеније локалне заједнице, са бројем становника 
већим од 50 хиљада, у настојању да квалитет и континуитет услуга комуналне 
полиције приближе захтјевима грађана, систематизовале и ангажовале број 
комуналних полицајаца на нивоу изнад законом дозвољеног броја.   

Уско повезано са утврђеним бројем комуналних полицајаца је и степен извршене 
специјализације послова комуналне полиције. Посматрано из угла комуналног 
полицајца, у многим локалним заједницама, опис његових послова садржи послове 
који претежно имају надзорни (контролни) карактер. Међутим, испитивања ревизије 
су показала да у пракси унутрашња организација рада комуналне полиције, нарочито 
у локалним заједницама у којима је организована као дио организационе јединице, 
није заснована на специјализацији послова. Комунални полицајац је значајан дио 
осмочасовног радног времена користио и на послове који немају надзорни карактер. 

4.2 Ресурси комуналне полиције, у многим јединицама локалне самоуправе, 
не одговарају захтјевима за успјешно вршење надзора над одржавањем 
комуналног реда. 

Постојећа материјално-техничка опремљеност комуналне полиције и њена 
овлашћења нису прилагођени потребама које захтијевају природа послова и 
надлежности комуналне полиције и као такве неповољно утичу на ефикаснији рад 
комуналне полиције.  

Иако расположиви материјално-технички ресурси комуналне полиције омогућавају 
њено најосновније функционисање, неповољно утичу на организацију и провођење 
комунално-инспекцијског надзора на терену и успјешност рјешавања комуналних 
проблема. Довољност, као и функционалност (исправност) материјално-техничких 
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ресурса, у многим јединицама локалне самоуправе, представљају ограничавајући 
фактор ефикаснијем раду комуналне полиције у циљу спречавања настанка и 
санкционисања прeкршаја на нарушавању комуналног реда. 

Поред неусклађене материјално-техничке опремљености, ограничена примјена 
постојећих овлашћења комуналног полицајца у појединим областима надзора, 
отежава провођење и реализацију активности комунално-инспекцијског надзора. При 
томе, утврђено је да се овлашћења комуналног полицајца не разликују се од 
овлашћења инспекцијских органа. 

4.3 Јединице локалне самоуправе нису успоставиле поуздане и потпуне 
евиденције и базе података које би биле у фунцкцији планирања и провођења 
комунално-инспекцијског надзора над одржавањем комуналног реда. 

Иако је вођење евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
предвиђено законом као и да је њен садржај детаљано прописан Упутством о 
садржају и вођењу евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору, у 
појединим јединицама локалне самоуправе, комунална полиција није вршила 
евиденцију извршених контрола или их није вршила у складу са прописаним начином.  

Посљедично, нису успостављене потпуне и поуздане евиденције, а на основу тога ни 
формиране базе података о броју и структури и извршених надзора, броју пријава 
грађана, броју издатих прекршајних налога, предузетим мјерама и активностима и 
њиховим резултатима и другим подацима и информацијама неопходним за успјешно 
планирање рада комуналне полиције и провођење комунално-инспекцијског надзора.  

4.4 Постојећи начин вршења комунално-инспекцијског надзора, извјештавања 
о резултатима рада и надзора над радом комуналне  полиције није у функцији 
унапређења њеног рада. 

Рад комуналне полиције, у већини јединица локалне самоправе, није заснован на 
планским документима, на основу којих би проводиле активности комунално-
инспекцијског надзора у области од значаја за стање комуналног реда. И поред тога 
што је интерним прописима предвиђена обавезa израде плана, у јединицама локалне 
самоуправе у посматраном периоду, комунална полиција у већини случајева, није 
израђивала планске документе од значаја за њен рад. Изостанком израде планова 
рада комуналне полиције, план као управљачки механизам није стављен у функцију 
управаљања њеним радом. 

У недостатку јасно дефинисаних процедура у вези са планирањем рада и начином 
извјештавања о раду комуналне полиције, иако предвиђене интерним прописима, 
органи јединица локалне самоуправе нису се на адекватан начин упознавали са 
радом комуналне полиције те нису били у могућности пратити и анализирати 
резултате и ефекте рада комуналне полиције на одржавању комуналног реда. 

Извјештаји о раду, конципирани на начин који, у већини случајева, не даје 
информације о оцјени резултата рада комуналне полиције, проблемима и 
потешкоћама у раду комуналне полиције и њеним потребама, у циљу успјешнијег 
извршавања послова из своје надлежности, не обезбјеђују потребне информације 
органима јединицa локалне самоуправе за доношење и провођење одлука за 
унапређење њеног рада. 
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4.5 Активности комуналне полиције на рјешавању комуналних проблема нису 
засноване на планским документима.  

У већини локалних заједница, изостанак функционалних база података у вези са 
стањем комуналног реда, као и анализа постојећег стања у области комуналног реда 
и остварених резултата рада комуналне полиције био је праћен одсуством планског 
и организованог усмјеравања њених активности ка рјешавању комуналних проблема. 
Вршење комунално-инспекцијског надзора у значајној мјери је било иницирано 
пријавама грађана (15 до 45% укупно извршених надзора, у зависности од локалне 
заједнице и године посматрања), док су се надзори покренути по службеној дужности 
најчешће огледали у акцијама комуналне полиције које нису биле унапријед 
планиране. При томе, утврђено је да се, у многим локалним заједницама, значајан 
број надзора по службеној дужности, готово у свакој години посматрања, односио на 
неплаћени паркинг и контролу поштовања радног вријеме угоститељских објеката. 
Иако се стање у појединим областима комуналног реда, посматрано кроз издате 
прекршајне налоге, могло оцијенити као релативно задовољавајуће (области у којима 
је у свега 1 до 2% контрола био издат прекршајни налог), комунална полиција је 
континуирано, из године и годину, активности надзора у значајној мјери наставила да 
усмјерава у те области. У истом периоду, у релативно великом броју области 
комуналног реда надзор по службеној дужности или се није проводио или је био 
ограниченог обима.  

Рјешавање одређених комуналних проблема захтијева провођење заједничких акција 
комуналне полиције и инспектора у јединицама локалне самоуправе. Међутим, 
предузимање заједничких акција подразумијева да се оне унапријед планирају. Иако 
су упућене на међусобну сарадњу, испитивања ревизије су показала да се у 
посматраном периоду нису планирале и проводиле заједничке активности комуналне 
полиције и инспекцијских служби усмјерене на рјешавање комуналних проблема. 

4.6 Комунална полиција не врши комунално-инспекцијски надзор над 
примјеном прописа којима се уређује пружање комуналних услуга од стране 
ангажованих субјеката. 

Испитивања ревизије су показала да комунална полиција, посматрано са аспекта 
предузећа којима је повјерено вршење комуналних дјелатности, као субјекта 
комунално-инспекцијског надзора, или није вршила или је надзор над примјеном 
прописа којима се уређује пружање комуналних услуга био јако ограниченог обима, 
тј. није вршила контролу да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописаним 
условима.  

Посљедично, комунална полиција, органима ЈЛС, није обезбјеђивала информације 
на основу којих би се могао утврдити степен испуњености програма од значаја за 
одржавање комуналног реда (Програм заједничке комуналне потрошње, Програм 
одржавања чистоће јавних површина, Програм рада зимске службе), као ни степен 
реализације обавеза из уговора закључених са предузећима ангажованим на 
пружању комуналних услуга. Такође, утврђено је да комуналној полицији у појединим 
локалним заједницама, од стране организационе јединице надлежне за комуналне 
послове, укључујући и друге надлежне организационе јединице, нису достављани 
подаци у вези са уговорима о обављању комуналних дјелатности, закључених између 
органа ЈЛС и привредних субјеката којима је повјерено обављање комуналних 
дјелатности.  
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5. ПРЕПОРУКЕ 

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним 
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. Проведена ревизија је 
показала да постоји простор и потреба за унапређењем рада комуналне полиције на 
одржавању комуналног реда у јединицама локалне самоуправе. Провођењем ових 
препорука могуће је унаприједити рад комуналне полиције у јединицама локалне 
самоуправе и обезбиједити виши ниво комуналног реда. 

Препоруке су упућене Влади Републике Српске, односно надлежним министарствима 
те јединицама локалне самоуправе и садрже приједлог мјера и активности које је 
потребно предузимати како би се унаприједио рад комуналне полиције у јединицама 
локалне самоуправе у настојању да се обезбиједи прописани ниво комуналног реда. 

5.1 Потребно је да Влада Републике Српске и надлежна министарства 
размотре постојећи законски оквир и његов утицај на организовање и 
функционисање комуналне полиције и предузму активности на изради 
ефикаснијег правног оквира. 

Активности на анализи утицаја законског оквира на организовање и функционисање 
комуналне полиције примарно треба да се односе на Закон о комуналној полицији у 
погледу примјерености критеријума за организовање комуналне полиције, односно 
броја комуналних полицајаца, услова које требају да испуњавају комунални 
полицајци, неопходних овлашћења комуналне полиције, као и у погледу планирања, 
извјештавања и надзора над радом комуналне полиције, а у циљу ефикаснијег рада 
комуналне полиције и обезбјеђења прописаног нивоа комуналног реда. 

Анализирати и преиспитати утицај других закона и подзаконских прописа, који се 
односе на организовање и функционисање локалних самоуправа, комуналне 
дјелатности, инспекцијских органа, координацију рада са другим органима и 
институцијама и друга питања од значаја за ефикаснији рад комуналне полиције. 

5.2   Јединице локалне самоуправе треба да организују комуналну полицију у 
складу са критеријумима из иновираног или постојећег законског оквира и 
обезбиједе потребне ресурсе у циљу ефикаснијег рада комуналне полиције 
ради осигурања прописаног нивоа комуналног реда. 

Јединице локалне самоуправе ће ускладити организовање комуналне полиције у 
складу са постојећим или иновираним законским оквиром, уважавајући 
свецифичности јединице локалне самоуправе као и финансијске и друге могућности. 
Приликом организовања комуналне полиције потребно је имати у виду стање 
комуналног реда, постојеће и изражене комуналне проблеме, стање комуналних 
дјелатности и комуналних услуга, пројектовани развој комуналне и друге 
инфраструктуре, очекивану урбанизацију, као и потребу ефикасног и ефективног 
управљања комуналном полицијом. 

У погледу материјалног опремања потребно је из оквира постојећих материјалних 
ресурса локалних управа и/или других извора обезбиједити основну опрему чија 
рационална употреба ће омогућити ефикасније функционисање комуналне полиције. 

У оквирима постојећих или иновираних критеријума потребно је обезбиједити 
оптималан број комуналних полицајаца чије ангажовање ће омогућити ефикасан 
комунални надзор, имајући у виду потребна знања, способности и вјештине за 
провођење комуналног надзора. Планирати и проводити активности на едукацији 
комуналних полицајаца ради осигурања вишег нивоа њихових квалификација и 
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компетенција, која у комбинацији са другим ресурсима и овлашћењима омогућавају 
квалитетан и успјешан рад. 

5.3 Јединице локалне самоуправе треба да успоставе и одржавају поуздане и 
потпуне евиденције и базе података које би биле у фунцкцији планирања, 
провођења комунално-инспекцијског надзора, контроле и извјештавања о раду 
комуналне полиције и стању комуналног реда.  

Организациона јединица комуналне полиције треба да успостави одговарајуће 
евиденције које су прописане Законом о комуналној полицији и друге потребне 
евиденције  и базе података које би садржавале потпуне, поуздане и ажурне податке 
и информације о стању комуналног реда, најчешћим комуналним проблемима, 
извршеном комунално-инспекцијском надзору, издатим пекршајним налозима, 
предузетим мјерама и радњама и другим информацијама од значаја за рад комуналне 
полиције. 

Евиденцију о извршеном комунално-инспекцијском надзору треба водити на начин и 
у форми прописаној Упутством о садржају и вођењу евиденције о извршеном 
комунално-инспекцијском надзору. 

Податке из евиденција и база података потребно је користити приликом анализирања 
стања комуналног реда, планирања, провођења, контроле и извјештавања о раду 
комуналне полиције и стању комуналног реда. 

5.4 Потребно је да се у оквиру јединица локалне самоуправе успостави систем 
планирања и извјештавања који је у функцији ефикасног и ефективног 
управљања комуналном полицијом.  

Јединице локалне самоуправе треба  у својим  интерним актима да пропишу 
обавезност израде (годишњих) планова рада и развоја комуналне полиције и да 
досљедно примјењују те одредбе. Планови треба да буду управљачки механизам који 
ће омогућити ефикасно управљање активностима комуналне полиције, али и 
механизам за праћење успјешности рада комуналне полиције. 

Организациона јединица комуналне полиције треба да организују извјештавање на 
начин који ће бити утврђен законом и да органима јединица локалне самоуправе 
(скупштина и начелник/градоначелник) обезбиједе благовремне, потпуне и поуздане 
информације о раду комуналне полиције и стању комуналног реда. Извјештаји треба 
да буду основа за утврђивање успјешности рада комуналне полиције и једна од 
основа за предузимање мјера и активности на плану унапређења рада комуналне 
полиције и стања комуналног реда. 

5.5  Потребно је да комунална полицији планира и проводи комунално-
инспекцијски надзор над пружањем комуналних услуга од стране ангажованих 
субјеката. 

Организационе јединице у оквиру градске/општинске управе треба да комуналној 
полицији обезбиједе уговоре, друга документа и информације које се односе на 
пружање комуналних услуга од комуналних предузећа, како би комунална полиција 
могла планирати и проводити комунално-инспекцијски надзор у погледу квалитета 
пружања комуналних услуга и у погледу провођења уговора о пружању комуналних 
услуга. 

Комунална полиција ће о квалитету пружања комуналних услуга и реализацији 
обавеза из уговора са субјектима ангажованим на пружању комуналних услуга 
посебно извјештавати органе јединица локалне самоуправе (скупштина и 
начелник/градоначелник). Комунална полиција треба да извјештава органе јединица 
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локалне самоуправе о реализацији активности дефинисаних програмима од значаја 
за обезбјеђење комуналног реда. 

 

 

Вођа ревизорског тима 

Дарко Билић, с.р. 
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6. ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ 

Прилог број 1  

Листа референци – попис аката 

1. Устав Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“, број 21/92 – 

пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 

31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11); 

2. Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 

11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 115/18); 

3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 35/99, 

97/16, 36/19); 

4. Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); 

5. Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11 и 100/17); 

6. Закон о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13); 

7. Закон о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) 

- неважећи; 

8. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); 

9. Закон о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 63/14, 35/15, 110/16, 100/17 и 19/21); 

10. Закон о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 18/20); 

11. Закон о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број 74/10, 109/12 и 44/16) - неважећи; 

12. Закон о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 57/16, 110/16 и 82/19) 

13. Закон о управној инспекцији (''Службени гласник Републике Српске'', број 99/20); 

14. Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11); 

15. Инструкција о начину пружања помоћи (асистенције) републичким органима, 

јавним предузећима, привредним друштвима и другим правним лицима у 

вршењу јавних овлашћења, Министарство унутрашњих послова, 2013. година; 

16. Уредба о службеној униформи, легитимацији и значки комуналне полиције и 

ознаци комуналне полиције на службеним возилима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 81/13); 

17. Уредба за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске'', број 10/17) 

18. Уредба о врстама високе стручне спреме за инспекцијска звања инспектора  

(„Службени гласник Републике Српске'', број 129/10) 
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19. Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због 

новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 24/20); 

20. Упутство о садржају и вођењу евиденција о извршеном комунално-

инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Српске“ број 60/13); 

21. Одлука о комуналном реду (Дервента, Бања Лука, Бијељина, Козарска Дубица, 

Нови Град, Мркоњић Град, Пале, Требиње); 

22. Одлука о јавном превозу лица и ствари на подручју ЈЛС (Бања Лука, Дервента, 

Бијељина, Требиње, Мркоњић Град); 

23. Одлука о начинима и условима за прекопавање јавних површина на подручју 

ЈЛС (Дервента, Мркоњић Град); 

24. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (Дервента, Мркоњић Град); 

25. Одлука о радном времену угоститељских и других објеката на подручју ЈЛС 

(Дервента, Пале, Мркоњић Град); 

26. Одлука о јавном оглашавању на подручју ЈЛС (Мркоњић Град); 

27. Одлука о рекламирању и истицању назива-фирме (Бања Лука, Бијељина); 

28. Одлука о условима за држање домаћих животиња и кућних љубимаца на 

подручју града/општине (Дервента, Мркоњић Град); 

29. Одлука о организацији и раду Хигијеничарске службе (Бања Лука); 

30. Одлука о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (Бијељина, 

Мркоњић Град); 

31. Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста 

у градској/општинској управи (Дервента; Бања Лука, Требиње, Бијељина, 

Козарска Дубица, Пале); 

32. Одлука о радном времену у Одјељењу комуналне полиције Административне 

службе Града Бања Лука (''Службени гласник Града Бања Лука'', број 24/13) 

33. Стратегија локалног развоја града Бијељина за период 2014-2023. година 

34. План рада Одјељења комуналне полиције Града Бијељина (2018, 2019, 2020. и 

2021. година) 

35. Извјештај о раду Одјељења комуналне полиције Града Бијељина (2018, 2019, 

2020. и 2021. година) 

36. Извјештај о раду Одјељења комуналне полиције Града Бања Лука (2018, 2019, 

2020. и 2021. година) 

37. Извјештаји о раду комуналне полиције (Дервента, Козарска Дубица, Пале и 

Требиње) 

38. Програм заједничке комуналне потрошње (Пале, Дервента) 

39. Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у статусу службеника 

у градској/општинској управи (Дервента, Козарска Дубица, Пале) 

40. Поступак комунално-инспекцијског надзора – ходограм активности (Бијељина, 

Дервента, Нови Град) 

41. Копије записника о извршеном комунално-инспекцијском надзору 
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42. Копије записника о извршеном управном надзору, Управна инспекција, 

Министарство управе и локалне самоуправе 

43. Извјештај ревизије учинка РУ002-20 „Јавни линијски превоз путника у градском 

и приградском саобраћају“, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике 

Српске, Бања Лука, јул 2021. године. 

44. Деса Сарван (2008), Обављање комуналних дјелатности као јавне службе, 

Хрватска јавна управа, год. 8., бр.4., стр. 1055-1086. 

45. Мајић, А и Маринковић, Д (2016); „Показатељи размјештаја становништва 

Републике Српске“, Демографија, књига XIII, 2016. 

46. Закон о комуналној милицији („Службени гласник Републике Србије“, број 

49/2019). 

47. Закон о комуналној полицији („Службени лист Црне Горе'', број 57/2014 и 

34/2019). 
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Прилог број 2 

Табела 1. Организациони облици комуналне полиције у ЈЛС у РС 

Извор: ЈЛС, Попуњени упитници по захтјеву ГСРЈС РС 

 

Прилог број 3 

Табела 1. Број систематизованих и ангажованих комуналних полицајаца у саставу 
административне службе ЈЛС, 2018-2021. година 

      Број комуналних полицајаца 

РБ Назив ЈЛС 
Број ст. 
попис 
2013 

 
Закон 

2018 2021 

Системат. Попуњено Системат. Попуњено 

1 Бања Лука 180.053 15 21 21 21 20 

2 Бијељина 103.874 15 15 13 15 14 

3 Приједор 80.916 13 8 8 13 10 

4 Добој 68.514 7 13 12 13 14 

5 Зворник 54.407 7 6 5 6 5 

6 Градишка 49.196 5 4 4 3 3 

7 Теслић 37.236 5 5 4 5 5 

8 Прњавор 34.357 5 4 4 4 3 

9 Лакташи 34.210 5 4 3 4 3 

10 Требиње 28.239 5 5 5 5 4 

11 Дервента 25.922 5 3 2 3 2 

12 Нови Град 25.240 5 4 4 4 3 

13 Модрича 24.480 5 4 4 4 4 

14 Козарска Дубица 20.681 5 5 4 5 4 

15 Пале 20.359 5 3 3 4 4 

16 Братунац 18.651 5 2 1 4 2 

17 Котор Варош 18.361 5 3 3 4 4 

18 Фоча 17.580 5 3 3 3 3 

19 Србац 16.993 5 2 2 2 2 

20 Шамац 16.308 5 2 2 2 2 

21 Мркоњић Град 15.926 5 3 2 3 2 

Ред. 
бр. 

Облици организовања комуналне полиције  Број ЈЛС 

1. ОДЈЕЉЕЊЕ као основна организациона јединица 5 

2. ОДСЈЕК као самостална организациона јединица 3 

3. Дио Одјељења/Одсјека 50 

4. ЈЛС на чијем подручју није организована комунална полиција 5 

 Укупно ЈЛС 63 
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22 Брод 15.720 5 3 2 3 2 

23 Угљевик 15.118 5 3 3 3 2 

24 Челинац 15.117 5 2 2 4 2 

25 Лопаре 14.689 5 2 2 3 2 

26 Источна Илиџа 14.437 5 3 3 4 2 

27 Невесиње 12.542 5 2 2 2 2 

28 Сребреница 11.698 5 1 2 2 2 

29 Соколац 11.620 5 3 3 5 5 

30 Власеница 10.657 5 2 1 3 3 

31 Билећа 10.607 5 5 5 5 4 

32 Милићи 10.445 5 2 2 2 2 

33 
Источно Ново 
Сарајево 10.401 

5 3 3 3 2 

34 Рогатица 10.302 5 4 4 4 4 

35 Вишеград 10.118 5 2 2 2 2 

36 Шипово 9.969 3 2 2 2 1 

37 Кнежево 9.368 3 4 4 4 3 

38 Гацко 8.710 3 2 2 2 2 

39 Рудо 7.578 3 2 1 2 2 

40 Станари 7.329 3 1 1 1 1 

41 Шековићи 6.326 3 1 1 1 1 

42 Петрово 6.317 3 1 1 2 1 

43 Рибник 5.851 3 1 1 2 1 

44 Костајница 5.645 3 1 1 1 1 

45 Осмаци 5.546 3 1 1 1 1 

46 Чајниче 4.697 3 1 1 1 1 

47 Вукосавље 4.363 3 1 1 1 1 

48 Пелагићево 4.358 3 1 1 2 2 

49 Доњи жабар 3.669 3 0 0 0 0 

50 Хан Пијесак 3.445 3 2 2 2 2 

51 Љубиње 3.319 3 1 1 1 1 

52 Ново Горажде 2.915 3 1 1 1 1 

53 Оштра Лука 2.705 3 1 1 1 1 

54 Берковићи 2.041 3 1 0 1 1 

55 Трново 1.983 3 1 1 1 1 

56 Калиновик 1.962 3 1 1 1 1 

57 Крупа на Уни 1.560 3 0 0 1 1 

58 
Источни Стари 
Град 1.116 3 1 1 3 3 

59 Језеро 1.039 3 0 0 0 0 

60 Петровац 354 1 1 1 1 1 

61 Купрес 293 1 0 0 0 0 

62 Источни Мостар 244 1 0 0 0 0 

63 Источни Дрвар 66 1 0 0 0 0 

  Укупно РС 1.177.742 283 185 172 207 180 

Извор: ЈЛС, Попуњени упитници по захтјеву ГСРЈС РС, Републички завод за статистику РС 
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Прилог број 4 

Табела 2. Припадност студијског програма научној области, као посебног услова за 
пријем лица на радно мјесто комуналног полицајца 

РБ Научне области Бијељина 
Бања 
Лука 

Козарска 
Дубица 

Дервента Пале Требиње 

1. Друштвене науке * * * * * * 

2. 
Техничке науке 
(Технологија и 
инжењер.) 

* * * * *  

3. 
Пољопривредне 
науке (Биотехничке 
науке) 

* *     

4. Хуманистичке науке *      

5. Природне науке *      

6. Медицинске науке *      

7. Умјетност *          
Извор: ЈЛС, акти о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у 
управи града/општине 

 

 

Табела 2. Посебни услови за обављање послова комуналног полицајца 

Ред. 
број 

Посебни услови 
Бања 
Лука 

Бијељина 
Козарска 
Дубица 

Дервента Пале Требиње 

1. 
3 године радног 

искуства * * * * * * 

2. 

Положен стручни испит 
за рад у 

градској/општинској 
управи 

* * * * * * 

3. 
Познавање рада на 

рачунару * * * *   

4. 
Положен возачки испит 

"Б" категорија * * *      

Извор: ЈЛС, акти о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у 
управи града/општине 
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Прилог број 5 

Табела 1. Садржај евиденције о извршеном комунално-инспекцијском надзору

 

Извор: ''Службени гласник Републике Српске'', број 60/13 

 

 

Прилог број 6 

Табела 1. Послови анализе података и информација о раду комуналне полиције  

    
Обавезност израде анализе, 

предвиђена 

Ред. бр. ЈЛС Законом 
Интерним 
прописима 

1. Дервента НЕ НЕ 
2. Пале НЕ НЕ 
3. Требиње НЕ НЕ 
4. Козарска Дубица НЕ ДА 
5. Бијељина НЕ ДА 
6. Бања Лука НЕ НЕ 

7. 
Земље у окружењу 
(Србија, Црна Гора) 

ДА   

Извор: ЈЛС, Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
градској/општинској управи и релевантни прописи земаља у окружењу (Србија, Црна Гора). 

 

 

Прилог број 7 

Табела 1. Број извршених контрола у периоду 2018-2021. година_Узорак ЈЛС 

  Бања Лука Бијељина Требиње Пале  К. Дубица Дервента 

2018. 22.459 4.429 1.465 488 446 770 

2019. 21.946 4.717 572 516 427 764 

2020. 57.505 19.387 5.106 13.709 3.197 2.230 

2021. 47.789 18.901 9.418 4.561 2.748 1.788 

Извор: ЈЛС, упитник  
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Прилог број 8 

 

Табела 1. Учешће проведених контрола по областима надзора_2018 

 

Извор: ЈЛС, Попуњени упитници по захтјеву ГСРЈС РС 

 

Табела 2. Учешће проведених контрола по областима надзора_2019 

 

Извор: ЈЛС, Попуњени упитници по захтјеву ГСРЈС РС 

2018 Бања Лука Бијељина Требиње Пале К. Дубица Дервента

РБ Укупан број надзора 100 100 100 100 100 100

1 Одржавање зграда 2 3 - 3 - -

2 Комунални ред 25 37 8 49 47 57

3 Комунални отпад - 25 - - - -

4

Радно вријеме 

угоститељских 

објеката

46 4 3 38 2 2

5 Рекламирање 5 21 3 - 1 5

6
Прекопавање јавних 

површина
3 - - - - -

7 Кућни ред 2 - - - - -

8

Непрописно 

паркирање -наплата 

паркинга

9 - 82 - 24 32

9
Држање домаћих 

животиња
- 4 - - - -

10 Комуналне таксе 2 - - - - -

Укупно % 96 93 96 91 74 95

2019 Бања Лука Бијељина Требиње Пале К. Дубица Дервента

РБ Укупан број надзора 100 100 100 100 100 100

1 Одржавање зграда 2 9 4 - -

2 Комунални ред 30 34 33 34 30 52

3 Комунални отпад - 12 - - 1 0

4

Радно вријеме 

угоститељских 

објеката

38 5 8 33 35 5

5 Рекламирање 6 23 10 - - 7

6
Прекопавање јавних 

површина
3 - - - - -

7 Кућни ред 2 - - - - -

8

Непрописно 

паркирање -наплата 

паркинга

11 - 37 - 17 30

9
Држање домаћих 

животиња
- 6 - - - -

10 Комуналне таксе 2 - - - - -

Укупно % 95 88 88 70 83 95


