КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Одговорно лице:
Марић Славослав, бр.тел.058/711-164
Мијушковић Мирко, бр.тел.058/711-800

Oпштина Рудо

1.Примјена Закона о комуналној полицији

3.Примјена Закона о одржавању зграда

Овим Законом утврђују се надлежности комуналне полиције,
начин организовања, обавезе и овлашћења комуналних
полицајаца, утврђује поступак контроле, извршење мјера и
утврђују друга питања од значаја за вршење комуналнополицијске контроле.
1. обављању својих овлашћења комунална полиција примјењује
одредбе Закона о општем управном поступку и Закона о
прекршајима Републике Српске.
Казнене одредбе: Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 КМ
казниће се правно лице, од 300,00 до 1.800,00 КМ одговорно лице у
правном лицу и од 100,00 до 1.000,00 КМ физичко лице, за
прекршаје из члана 9. Закона о комуналној полицији.
Подноси се захтјев—образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру
за пријем поднесеака.
Рок рјешавања по захтјеву—30 дана од дана када је захтјев уредно
поднијет.
Право жалбе—8 дана од дана пријема рјешења, упућује се путем
овог органа начелнику општине, таксирана са 10,00 КМ општинске
административне таксе, која се уплаћује на рачун бр.565-7208000000109, врста прихода 72211. Уз жалбу се прилаже копија
рјешења првостепеног органа.

Овим законом уређују се одржавање стамбених зграда, а послове
инспекцијског надзора над спровођењем овог закона врши
комунална полиција у складу са Законом о одржавању зграда.

2.Примјена Закона о јавним путевима
Послове инспекцијског надзора над спровођењем овог закона и других
прописа који се односе на јавне путеве врши комунална полиција
у складу са законом, у надзору локалних путева и улица у насељу.
Подноси се захтјев –Образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру
за пријем поднесака.
Рок рјешавања по захтјеву –30 дана од дана када је захтјев уредно
поднијет.
Право жалбе– 8 дана од дана пријема рјешења, упућује се путем
овог органа Министарству саобраћаја и веза таксирана са 10,00 КМ
општинске административне таксе. Уз жалбу се прилаже копија
рјешења првостепеног органа.

Подноси се захтјев –Образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру
за пријем поднесака.Рок рјешавања по захтјеву—30 дана од дана
када је захтјев уредно поднијет.Право жалбе-8 дана од дана пријема
рјешења, упућује се путем овог органа начелнику општине,
таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе. Уз жалбу
се прилаже копија рјешења првостепеног органа.

4. Примјена Закона о забрани пушења дуванских
производа на јавним мјестима
Послове инспекцијског надзора над спровођењем овог закона
врши комунална полиција у објектима у којима се одржавају
спортске, рекреативне, културне, забавне и друге манифестације
и објектима и средствима јавног саобраћаја.

5.Примјена Закона о прекршајима Републике Српске
Примјену овог Закона комунална полиција врши кроз
издавање прекршајног налога за учињене прекршаје из
своје надлежности и захтјевом за покретање прекршајног
поступка надлежном суду.

6.Примјена Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Рудо
Примјену ове одлуке комунална полиција врши у складу са
Одлуком и Законом о комуналној полицији уз казнене одредбе
члана 216., 217. и 219 ове Одлуке и члана 9. Закона о комуналној
полицији.
Подноси се захтјев—образац захтјева на Инфо пулту и на
шалтеру за примјену поднесака.
Рок рјешавања по захтјеву –30 дана од дана када је захтјев
уредно поднијет. Право жалбе 8 дана од дана пријема рјешења,
упућује се путем овог органа начелнику општине таксирана са
10,00 КМ општинске административне таксе. Уз жалбу се прилаже
копија рјешења првостепеног органа ( комуналне полиције).

7.Примјена Одлуке о снабдјевању водом, пречишћавању и
одвођењу
Примјена ове Одлуке (бр.01-023-03/07. од 28.02.2007. године)
комунална полиција врши уз казнене одредбе члана 102, 103. и
104. и члана 9. Закона о комуналној полицији.
Казна за правна лица су од 1.500—2.000 КМ, одговорно лице у
правном лицу 500 КМ и физичко лице 200 КМ
Подноси се захтјев: Образац захтјева на Инфо пулту и на шалтеру
за пријем поднесака.
Рок рјешавања по захтјеву: 30 дана од дана када је захтјев уредно
поднијет.
Право жалбе: 8 дана од дана пријема рјешења, упућује се путем
овог органа начелнику општине, таксирана са 10,00 КМ општинске
административне таксе. Уз жалбу се прилаже копија рјешења
првостепеног органа (комуналне полиције).

8.Примјена Одлуке о одређивању
угоститељских
објеката на подручју општине Рудо

радног

времена

Примјена ове Одлуке (бр.01-022-208/11 од 29.11.2011. године)
комунална полиција врши уз казнене мјере члана 13. Казне за
правна лица су од 400-1.500 КМ, одговорно лице у правном лицу од
100—500 и предузетници од 200—500 КМ.

НАПОМЕНА: Такса се уплаћује на рачун бр.565-720-8000000109,
врста прихода 72211 ПРОПИСИ: Закон о комуналној полицији
(―Сл.гласник РС‖бр.28/13),
Закон о јавним путевима, пречишћен текст(“Сл.гласник РС”,број
16/10),
Закона о одржавању зграда (“Сл.гласник РС”,бр.101/11), Закона о
забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима (“Сл.гласник
РС”,бр.46/04 и 74/04) уз објашњење Министарства здравља и
социјалне заштите РС бр.01-020-101.37/05 од 28.01.2005.године,
Закон о прекршајима РС (“Сл.гласник РС”,бр.34/06) и Одлука о
комуналном реду на подручју општине Рудо, бр.01-023-02/07 од
28.02.2007. године.

