
Поступања комуналне полиције у 2012. години 

 У току 2102. године Комунална полиција евидентирала је 18407 пријава и 
поступања по службеној дужности. Од укупног броја, 17610 активности евидентирано је 
преко службе дежурства од чега  је 14854 пријава телефоном на дежурни број ове 
службе, 522 пријаве електронском поштом и 2234 пријаве лично од стране грађана или по 
налогу руководиоца.  Комунална полиција поступала је у 12347 случајева и том приликом 
изречено је 4669 мандатних казни, од тога је 750 казни наплаћено на лицу места, а у 3919 
случајева прекршиоцима је уручено или остављено обавештење о накнадној уплати 
мандатне казне. Изречено је 1003 упозорења о обавези прекида вршења прекршаја. 
Комунална полиција је у 3853 случаја извршила проверу идентитета увидом у лични 
документ и 5 случајева када лица нису код себе имала важећи лични документ, извршила 
довођење лица у најближу Полицијску испоставу ради утврђивања идентитета  

 
У истом периоду поднешено је 3407 захтева за покретање прекршајног поступка 

надлежном Прекршајном суду у Новом Саду. Комуналној полицији је у наведеном 
периоду Прекршајни суд доставио 975 одлука (пресуде, односно решења). 

Упоређујући извештајни период са активностима у 2011. години евидентно је да је 
у 2012. години број запримљених пријава увећан за 88%, а уједно се и број неоснованих  
пријава (пријава грађана при којима није било прекршаја или није било основа за 
поступање Комуналне полиције) увећао за 335%. Истовремено бrој изречених мандатних 
казни повећан је за 53%, а број изречених упозорења смањен за 56%. Број поднешених 
захтев за покретање прекршајног поступка увећан је за 128%. 

 2011 2012 ИНДЕКС % 
(2012/2011) 

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  1649 2562 55 

КОНТРОЛА ОКАПАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА 45 163 262 

КОНТРОЛА ПОСТАВАЉАЊА РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА 317 22 -93 

КОНТРОЛА ИЗВОЂЕЊА ПАСА НА ПОВРШИНЕ КОЈЕ НИСУ ЗА ТО 
ОДРЕЂЕНЕ 

194 353 82 

КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 1018 2709 166 

КОНТРОЛА ПОШТОВАЊА КУЋНОГ РЕДА 1847 4565 147 

КОНТРОЛА ПРЉАЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 235 479 104 

КОНТРОЛА ПАРКИРАЊА 1253 1336 7 

КОНТРОЛА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА 68 108 59 

КОНТРОЛА МОБИЛИЈАРА И ОПРЕМЕ НА КЕЈУ 0 50 0 

ОДУЗЕТО ПРЕДМЕТА 184 9 -95 

ПРОВЕРА ИДЕНТИТЕТА 4509 3853 -15 

АСИСТЕНЦИЈА ИНСПЕКЦИЈИ 343 211 -38 

 


