
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) у 
члану 1. став 1. после речи: „територији” додаје се реч: „општине” и запета, а 
после речи: „(у даљем тексту:” додају се речи: „општина, односно”. 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

„Члан 2. 

Комуналну полицију општина, односно град образује као унутрашњу 
организациону јединицу у саставу јединственог органа општинске, односно 
градске управе, односно управе образоване за поједину област.  

Унутрашња организациона јединица комуналне полиције не може имати 
мање од три комунална полицајца.” 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3 

Комуналном полицијом руководи начелник комуналне полиције. 

Послове комуналне полиције обављају униформисани комунални 
полицајци. 

Изузетно од става 2. овог члана, послове комуналне полиције могу 
обављати и комунални полицајци без службене униформе са ознакама, по 
писаном налогу начелника комуналне полиције.  

Начелник комуналне полиције и комунални полицајци у обављању 
послова из делокруга комуналне полиције имају посебна овлашћења утврђена 
овим законом, укључујући и овлашћења за употребу одређених средстава 
принуде. 

Комунални полицајци стручно се оспособљавају и усавршавају у складу 
са одредбама овог закона.” 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. после речи: „сарађује са” додају се речи: „општинским, 
односно”. 

У ст. 2. и 3. после речи: „полиције и” додају се речи: „општинских, 
односно”. 

Члан 5. 

У члану 8. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Евиденцију о подацима из става 2. овог члана води комунална полиција 
и обезбеђује коришћење тих података у складу са прописом којим се уређује 
заштита личних података.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
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Члан 6. 

У члану 9. став 2. после речи: „приградском” додају се запета и речи: 
„односно локалном”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Комуналне полиције општина, односно градова у обављању послова 
међусобно сарађују, размењују податке и обавештења и остварују друге облике 
заједничког рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи.” 

Члан 7. 

У члану 11. став 1. реч: „Градско” замењује се речима: „Општинско, 
односно градско”. 

У ставу 2. после речи: „их” додају се речи: „општинском, односно”. 

У ставу 4. речи: „градско веће” замењују се речима: „општинско, односно 
градско веће”. 

Члан 8. 

Назив изнад члана 13. и члан 13. мењају се и гласе: 

„Уређење комуналне полиције 

Члан 13. 

Послови комуналне полиције обављају се у посебно образованим 
унутрашњим организационим јединицама у оквиру општинских, односно 
градских управа. 

У комуналној полицији могу се образовати подручне организационе 
јединице за градску општину или више њих или за подручје општине, односно 
града одређено актом о унутрашњем уређењу комуналне полиције (у даљем 
тексту: организационе јединице).  

Организационим јединицама руководе шефови тих јединица, који за свој 
рад и рад организационе јединице којом руководе одговарају начелнику 
комуналне полиције. 

Изузетно од става 1. овог члана, општине, односно градови, могу 
заједничком одлуком да образују заједничку службу комуналне полиције. 

Општина се може уговором закљученим са другом општином, односно 
градом споразумети да комунална полиција општине, односно града обавља 
послове комуналне полиције на њеној територији.” 

Члан 9. 

У члану 14. ст. 1. и 3. речи: „опште услове прописане за рад у органима 
града” замењују се речима: „услове за заснивање радног односа комуналног 
полицајца”. 

Члан 10. 

У члану 16. став 1. после тачке 8) додају се тачка и запета и тачка 9), 
која гласи: 

„9) тражење обавештења”. 

У ставу 2. речи: „изрећи мандатну казну” замењују се речима: „издати 
прекршајни налог”. 
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Члан 11. 

У члану 19. став 1. после речи „полиције” додају се запета и речи: „као и 
лица која се затекну на месту кршења прописа из делокруга комуналне 
полиције”. 

Члан 12. 

У члану 20. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Лице затечено у вршењу прекршаја из области која је у делокругу 
комуналне полиције чији је идентитет утврђен провером идентитета у складу са 
чланом 19. овог закона или на начин из става 1. овог члана, комунални 
полицајац ће без одлагања довести надлежном прекршајном суду.” 

Члан 13. 

После члана 24. додају се назив изнад члана и члан 24а, који гласе:  

„Тражење обавештења 

Члан 24а 

У обављању послова комунални полицајац може затражити обавештење 
од грађанина да би спречио кршење прописа или открио учиниоца прекршаја из 
делокруга комуналне полиције, али грађанин није дужан да пружи тражено 
обавештење, нити му се оно може поново тражити.” 

Члан 14. 

У члану 25. после става 1. додају се ст. 2 − 4. који гласе: 

„Овлашћења комуналне полиције према малолетним лицима примењују 
комунални полицајци посебно оспособљени за рад са малолетницима. 

Овлашћења комуналне полиције према малолетном лицу примењују се у 
присуству родитеља или старатеља тог лица, односно, у случају да су 
недоступни, у присуству представника органа старатељства.  

Присуство представника органа старатељства уместо родитеља може 
да се обезбеди, ако је могуће, и у случајевима када би присуство родитеља 
било штетно за малолетника изложеног насилним или сличним радњама 
родитеља, или би их толико иритирало да би у великој мери угрозило 
извршење задатка комуналне полиције.” 

Члан 15. 

Назив изнад члана 32. и члан 32. мењају се и гласе: 

„Заснивање радног односа 

Члан 32. 

Радни однос за обављање послова комуналног полицајца заснива се по 
положеном испиту за обављање послова и примену овлашћења комуналног 
полицајца. 

За заснивање радног односа, комунални полицајац, поред услова 
предвиђених прописима из члана 31. овог закона, мора да испуњава и посебне 
услове, и то да:  

1) има психофизичке способности потребне за обављање послова 
комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене 
здравствене установе;  
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2) има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем 
трајању и најмање једну годину радног искуства у струци.  

Министар надлежан за локалну самоуправу доноси пропис о начину 
утврђивања потребне психофизичке способности из става 2. тачка 1) овог 
члана и решењем овлашћује здравствену установу за утврђивање ове 
способности и издавање лекарских уверења о томе. 

Приликом запошљавања у комуналној полицији посебно се води рачуна 
о родној, етничкој и другој равноправности и тежи пријему на рад жена и 
мушкараца из различитих друштвених група, са крајњим циљем да комунални 
полицајци одражавају структуру становништва општине, односно града у коме 
обављају послове комуналне полиције. 

Изузетно, у радни однос за обављање послова комуналног полицајца 
може се примити професионални војник, преузимањем из Војске Србије, и 
овлашћени полицијски службеник Министарства унутрашњих послова, под 
условом да испуњавају и остале услове предвиђене овим законом.”  

Члан 16. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„Члан 33. 

Стручно оспособљавање кандидата за комуналне полицајце обавезно се 
спроводи пре полагања испита за комуналног полицајца, и то по посебном 
програму. 

Након завршетка стручног оспособљавања, кандидат за комуналног 
полицајца полаже испит за обављање послова и примену овлашћења 
комуналног полицајца (у даљем тексту: испит).  

Комунални полицајац може послове комуналне полиције самостално да 
обавља после стручног оспособљавања и положеног испита.  

Кандидат за комуналног полицајаца дужан је да испит из става 1. овог 
члана положи најкасније у року од три месеца од дана завршетка стручног 
оспособљавања. 

Стручно оспособљавање и полагање испита кандидата за заснивање 
радног односа у комуналној полицији који су успешно завршили стручно 
оспособљавање и положили стручни испит за потребе полиције у министарству 
надлежном за унутрашње послове, спроводи се по скраћеном поступку. 

Стручно оспособљавање и полагање испита кандидата за заснивање 
радног односа у комуналној полицији спроводи се по скраћеном поступку и за 
кандидате који су активни или бивши професионални војници Војске Србије.” 

Члан 17. 

У члану 34. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Део састава комуналне полиције општине, односно градови обавезни су 
да упуте на стручно усавршавање за рад са малолетним лицима.” 

Члан 18. 

У члану 35. став 1. речи: „из члана 32. став 1. тачка 2), испит” бришу се. 

Члан 19. 

У члану 36. став 1. речи: „став 1.” замењују се речима: „став 2.”. 
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Члан 20. 

У члану 39. став 3. мења се и гласи: 

„Изглед униформе и ознака на униформи комуналних полицајаца и 
начин ношења униформе прописује скупштина општине, односно скупштина 
града, по претходно прибављеном мишљењу министра надлежног за 
унутрашње послове и добијеној сагласности министра надлежног за локалну 
самоуправу.” 

Члан 21. 

После члана 39. додаје се члан 39а, који гласи: 

„Члан 39а 

Боја и изглед униформе и ознаке на униформи комуналне полиције 
морају се јасно разликовати од боје и изгледа униформе и ознака на униформи 
која је прописана за припаднике Министарства унутрашњих послова, Војске 
Србије, Управе царина и других државних органа.” 

Члан 22. 

После члана 49. додаје се члан 49а, који гласи: 

„Члан 49а 

У општинама које образују комуналну полицију у складу са овим 
законом, општинско веће, на предлог начелника комуналне полиције, донеће 
први стратешки план комуналне полиције најкасније у року од две године од 
дана ступања на снагу акта о образовању и унутрашњем уређењу комуналне 
полиције.” 

Члан 23. 

У члану 4, члану 5. став 1, члану 6. став 1, члану 7. став 1, члану 9. став 
1. тач. 2), 3), 4) и 5), члану 12. став 1, члану 16. став 2, члану 17. став 1, члану 
18. став 2, члану 19. став 2, члану 31, члану 35. став 3, члану 36. став 3, члану 
39. став 2. и члану 41. ст. 1. и 2. испред речи: „град”, у одговарајућем падежу 
додају се речи: „општина, односно” у одговарајућем падежу. 

Члан 24. 

У члану 4. став 1, члану 7. став 3, члану 11. став 5, члану 29. став 5, 
члану 39. став 3, члану 41. став 3 и члану 45. испред речи: „скупштина града” у 
одређеном падежу додају се речи: „скупштина општине, односно” у 
одговарајућем падежу.  

Члан 25. 

У члану 8. став 3. (који постаје став 4), члану 36. став 1. и члану 40. став 
2. испред речи: „градоначелник” у одређеном падежу додају се речи: 
„председник општине, односно” у одговарајућем падежу. 

Члан 26. 

У члану 15, члану 27. став 3. и члану 29. став 6. испред речи: „градске 
управе” додају се речи: „општинске, односно”. 

Члан 27. 

Прописи донети за спровођење Закона о комуналној полицији 
(„Службени гласник РС”, број 51/09) остају на снази. 

Послови и овлашћења, који су утврђени овим законом, не уводе обавезу 
додатног запошљавања и јединице локалне самоуправе ће их обављати у 
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складу са прописима који уређују запошљавање у јединицама локалне 
самоуправе. 

Члан 28. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
комуналној полицији садржан је у члану 97. тачка 17. Устава Републике Србије, 
према коме Република Србија уређује и обезбеђује „друге односе од интереса 
за Републику Србију, у складу с Уставом” и, с тим у вези, са одредбама Устава 
којима се уређују надлежности јединица локалне самоуправе и правила о 
уређењу органа тих јединица.  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Основни разлог за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
комуналној полицији јесте потреба да се комунална полиција образује и у 
општинама. 

Наиме, потреба за увођењем комуналне полиције утврђена је на основу 
оцене да су у досадашњем функционисању општина уочене знатне тешкоће у 
одржавању комуналног реда и обезбеђењу ефикасног извршавања закона и 
других прописа и општих аката из области комуналне делатности које су у 
надлежности општине. Организовање овакве службе и њено функционисање у 
општинама допринеће како спречавању прекршаја комуналног реда, тако и 
превентивно деловати на спречавању тих прекршаја. На овај начин општинама 
се омогућује да, у сарадњи са полицијом и другим субјектима, преузму и 
реализују сопствени део одговорности за комунални и други ред у општини, а 
тиме и за безбедан и миран живот својих становника. 

Изменама и допунама Закона о комуналној полицији ствара се правни 
оквир за организовање и деловање комуналне полиције, чије увођење треба да 
допринесе отклањању постојећих слабости у извршавању надлежности 
општина. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. предвиђа се образовање комуналне полиције и у општинама, 
ради обављања одређених комунално-полицијских послова којима се 
извршавају Уставом и законом утврђене надлежности општина, градова и града 
Београда и обезбеђује несметано обављање послова из њихове надлежности. 

У члану 2. предвиђа се да се у општини, односно граду комунална 
полиција образује као унутрашња организациона јединица у саставу општинске, 
односно градске управе, или управе за поједине области, као и да број 
комуналних полицајаца унутар те јединице не може имати мањи од три 
извршиоца. 

Решењем у члану 3. уређује се руковођење комуналном полицијом, као и 
могућност да послове комуналне полиције поред униформисаних комуналних 
полицајаца, у изузетним случајевима, могу обављати и комунални полицајци 
без службене униформе са ознакама, а ради што ефикаснијег обављања 
послова комуналне полиције. Такође, утврђује се обавеза стручног 
оспособљавања и усавршавања комуналних полицајаца.  

У члану 4. предвиђа се проширење сарадње комуналне полиције са 
инспекцијским службама у општини, као и у граду као важно питање од кога 
зависи ефикасност комуналне полиције. 
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У члану 5. утврђују се односи сарадње између комуналне полиције и 
полиције, на начин који обезбеђује евиденцију података о тражиоцу података и 
разлозима за њихово достављање.  

У члану 6. уређује се питање односа комуналне полиције општина и 
градова у обављању послова, на начин да међусобно сарађују, размењују 
податке, обавештења, организују заједничке састанке и друге видове узајамног 
пружања помоћи и размене позитивне праксе. 

У члану 7. прописује се обавеза доношења стратешког плана комуналне 
полиције, тако што се као надлежни орган за доношење овог документа 
утврђује и општинско веће, поред градског већа.  

У члану 8. прописују се правила за уређење комуналне полиције. У 
комуналној полицији могу се образовати подручне организационе јединице, 
којима руководе шефови тих јединица, одговорни начелнику комуналне 
полиције, као и начин и услови за образовање заједничке службе комуналне 
полиције за две или више општина, односно градова. Такође се прописује 
могућност да општина, односно град уговором са другом општином и градом 
уређује сва питања од значаја за обављање послова комуналне полиције друге 
општине или града на својој територији. 

Решењем у члану 9. прописују се посебни услови за обављање послова 
начелника комуналне полиције и шефа организационе јединице. 

У члану 10. проширују се постојећа овлашћења, увођењем новог, и то 
овлашћењем за тражење обавештења. Такође, досадашње овлашћење 
изрицање мандатне казне, замењује се овлашћењем издавања прекршајног 
налога.  

Интенција овога закона јесте да се, ради делотворнијег обављања 
послова комуналне полиције, прецизирају и прошире њихове надлежности у 
примени овлашћења провере идентитета, довођења и прегледања лица и 
предмета, што је садржано у чл. 11, 12. и 13. 

У члану 14. уређује се примена овлашћења комуналне полиције према 
малолетним лицима, што је од посебног значаја с обзиром на проблеме на које 
указују досадашња практична искуства у раду комуналне полиције у градовима.  

У чл. 15, 16. и 17. садржане су одредбе које се односе на услове за 
заснивање радног односа комуналног полицајца, прописивање посебних услова 
за обављање послова и посебне облике оспособљавања и усавршавања, који 
укључују и обавезу полагања испита за обављање послова и примену 
овлашћења комуналног полицајца, као и обавезу да се део састава комуналне 
полиције упути на стручно усавршавање за рад са малолетним лицима. 

Решења предвиђена у чл. 18. и 19. у складу су са решењима из чл. 15, 
16. и 17. Предлога закона. 

Чланом 20. утврђује се да изглед униформе и ознаке на униформи 
утврђује скупштина града, односно скупштина општине, по претходно добијеној 
сагласности министра надлежног за локалну самоуправу, а по прибављеном 
мишљењу министра за унутрашње послове. 

Чланом 21. утврђује се обавеза разликовања униформе и ознака на 
униформи комуналних полицајаца од прописане униформе и ознака припадника 
Министарства унутрашњих послова, Војске Србије, Управе царина и других 
државних органа. 

Чланом 22. утврђује се рок за доношење првог стратешког плана 
комуналне полиције у општинама.  
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У чл. 23 − 26. садржане су све измене које се односе на допуну 
постојећег текста истим речима одговарајућег значења. 

Чланом 27. утврђује се да прописи донети за спровођење Закона о 
комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) остају на снази. 

Чланом 28. утврђује се рок ступања на снагу закона. 

IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у буџету 
Републике Србије. 

У буџетима општина, које желе да искористе право да образују 
комуналну полицију из овог закона, потребно је обезбедити додатна средства 
за образовање и почетак рада комуналне полиције, укључујући и средства за 
набавку униформе, ознака и опреме за рад, као и за оспособљавање и 
усавршавање комуналних полицајаца. Износ тих средстава зависиће 
првенствено од опредељења општина у погледу броја људства комуналне 
полиције. Остваривање права на образовање комуналне полицује у општинама 
обезбеђује се у складу са финансијским прописима, као и прописима који 
уређују максимални број запослених у јединицама локалне самоуправе. 
Увођењем комуналне полиције могу се очекивати увећани буџетски приходи од 
наплата новчаних казни за прекршаје, као и непосредни позитивни ефекти у 
виду буџетских уштеда који се могу постићи ефикасним деловањем комуналне 
полиције. Уз то, комунална полиција треба да доприносе бољој заштити људи и 
имовине у општинама.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ  

 
Члан 1. 

  
(1) Комунална полиција на територији ОПШТИНЕ, града и града 

Београда (у даљем тексту: ОПШТИНА, ОДНОСНО град) образује се за овим 
законом одређене комунално-полицијске и друге послове чијим обављањем се 
обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима 
комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује 
заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, 
улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање законом 
одређених послова из надлежности града (у даљем тексту: послови комуналне 
полиције). 

(2) Комунална полиција на територији града Београда, поред 
послова из става 1. овог члана, обавља и одређене послове комуналне 
полиције којима се обезбеђује извршавање надлежности утврђених Законом о 
главном граду.  
 

Члан 2.  
 
(1) Комуналну полицију град образује као унутрашњу 

организациону јединицу у саставу јединственог органа градске управе, односно 
управе образоване за поједину област. 

(2) У складу с начелом економичности и ради уједначеног 
остваривања сврхе комуналне полиције из члана 1. овог закона у свим 
градовима, при образовању и уређењу комуналне полиције град обезбеђује да 
број комуналних полицајаца одговара броју становника града према последњем 
попису, тако да на сваких пет хиљада становника не може имати више од једног 
комуналног полицајца. 

(1) КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД 
ОБРАЗУЈЕ КАО УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ У САСТАВУ 
ЈЕДИНСТВЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
ОДНОСНО УПРАВЕ ОБРАЗОВАНЕ ЗА ПОЈЕДИНУ ОБЛАСТ.   

 (2) УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ НЕ МОЖЕ ИМАТИ МАЊЕ ОД ТРИ КОМУНАЛНА ПОЛИЦАЈЦА. 

 
Члан 3. 

 
(1) Комуналном полицијом руководи начелник комуналне 

полиције. 
(2) Послове комуналне полиције обављају комунални полицајци. 
(3) Начелник комуналне полиције и комунални полицајци у 

обављању послова из делокруга комуналне полиције имају посебна овлашћења 
утврђена овим законом, укључујући и овлашћења за употребу одређених 
средстава принуде. 

(1) КОМУНАЛНОМ ПОЛИЦИЈОМ РУКОВОДИ НАЧЕЛНИК 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

(2) ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОБАВЉАЈУ 
УНИФОРМИСАНИ КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ. 

(3) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ МОГУ ОБАВЉАТИ И КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ БЕЗ СЛУЖБЕНЕ 
УНИФОРМЕ СА ОЗНАКАМА, ПО ПИСАНОМ НАЛОГУ НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55782%26action%3Dpropis%26path%3D05578201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55782%26action%3Dpropis%26path%3D05578201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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(4) НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И КОМУНАЛНИ 
ПОЛИЦАЈЦИ У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛОКРУГА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ИМАЈУ ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА УТВРЂЕНА ОВИМ ЗАКОНОМ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ОВЛАШЋЕЊА ЗА УПОТРЕБУ ОДРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ. 

(5) КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАЈУ И 
УСАВРШАВАЈУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА. 
 

Члан 4. 
 

(1) Комунална полиција пружа помоћ надлежним органима 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, као и предузећима, организацијама и установама 
које на основу одлуке СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштине града 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака (у 
даљем тексту: овлашћене организације), када по оцени надлежног органа 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града или овлашћене организације постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без 
присуства комуналних полицајаца или употребе средстава принуде. 

(2) О ангажовању комуналне полиције и о обиму и начину пружања 
помоћи одлучује начелник комуналне полиције у року од 48 часова од 
подношења захтева надлежног органа ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, односно 
овлашћене организације, сходно одредбама Закона о полицији о поступку 
пружања помоћи у извршењима и подзаконског прописа о начину обављања 
полицијских послова којима се ближе уређује пружање ове помоћи.  

(3) Ако због физичког отпора спровођење извршења не буде могуће 
или не успе и поред ангажовања комуналне полиције, надлежни орган 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, односно овлашћена организација подноси захтев 
полицији да пружи помоћ у спровођењу извршења, у складу са Законом о 
полицији.  

 
Члан 5. 

 
(1) Комунална полиција предузима хитне мере заштите животне 

средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и 
друге заштите из надлежности ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, кад те мере не 
могу правовремено да предузму други надлежни органи ОПШТИНЕ, ОДНОСНО 
града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те органе односно 
организације. 

(2) У случају опасности изазване елементарним непогодама и 
другим облицима угрожавања из става 1. овог члана комунална полиција 
учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, 
правним и физичким лицима на отклањању последица. 

 
Члан 6. 

 
(1) Комунална полиција у обављању послова сарађује са грађанима 

у складу са овим законом и другим прописима којима се уређује обављање 
комуналних и других послова из надлежности ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града. 

(2) Грађани могу комуналној полицији подносити пријаве, петиције и 
предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, 
а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем, о чему 
комунална полиција прави службену забелешку. 

(3) Комунална полиција је дужна да грађане, на њихов захтев, 
обавести о исходу поступања. 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39921%26action%3Dpropis%26path%3D03992101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39921%26action%3Dpropis%26path%3D03992101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39921%26action%3Dpropis%26path%3D03992101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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Члан 7. 

 
(1) Комунална полиција у обављању послова сарађује са 

ОПШТИНСКИМ, ОДНОСНО градским инспекцијским службама, у складу са 
овим законом и законима и прописима града којима се уређује обављање 
инспекцијских послова. 

(2) Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно 
обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова 
комуналне полиције и ОПШТИНСКИХ, ОДНОСНО градских инспекцијских 
служби. 

(3) Облике и начин остваривања сарадње комуналне полиције и 
ОПШТИНСКИХ, ОДНОСНО градских инспекцијских служби ближе прописује 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштина града. 

 
Члан 8. 

 
(1) У обављању послова и примени овлашћења комунални 

полицајци сарађују са полицијом. 
(2) Када је то потребно ради извршавања послова из надлежности 

комуналне полиције, на образложени захтев, полиција ће доставити личне 
податке за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води 
у складу са законом. 

 (3) ЕВИДЕНЦИЈУ О ПОДАЦИМА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
ВОДИ КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА И ОБЕЗБЕЂУЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ТИХ 
ПОДАТАКА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 
ЛИЧНИХ ПОДАТАКА. 

(4) Ради развијања међусобне сарадње комуналне полиције и 
полиције, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОДНОСНО градоначелник може 
споразумно са министром надлежним за унутрашње послове да доноси 
одговарајуће акте о сарадњи и оснива координациона тела од значаја за 
остваривање заједничких циљева. 

 
Члан 9. 

 
(1) Послови комуналне полиције, у смислу овог закона, јесу: 
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од 

значаја за комуналну делатност; 
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и 

општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града; 

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима ОПШТИНЕ, ОДНОСНО 
града; 

4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, 
улица и других јавних објеката од значаја за ОПШТИНУ, ОДНОСНО град; 

5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у ОПШТИНИ, ОДНОСНО граду, очување градских добара и 
извршавање других задатака из надлежности ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града (у 
даљем тексту: одржавање ОПШТИНСКОГ, ОДНОСНО градског реда). 

(2) Одржавањем комуналног реда из става 1. тачка 1) овог члана 
сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања 
водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и 
депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; 
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саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и 
приградском, ОДНОСНО ЛОКАЛНОМ саобраћају; ауто-такси превоза; 
постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; 
заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката 
надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и 
других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката. 

(3) КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАДОВА У 
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА МЕЂУСОБНО САРАЂУЈУ, РАЗМЕЊУЈУ ПОДАТКЕ И 
ОБАВЕШТЕЊА И ОСТВАРУЈУ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ РАДА У 
ОКВИРУ УЗАЈАМНОГ ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ. 

 
Члан 11. 

 
(1) Градско ОПШТИНСКО, ОДНОСНО ГРАДСКО веће, на предлог 

начелника комуналне полиције, доноси стратешки план комуналне полиције 
којим, на основу процене постојећег стања, утврђује приоритете у обављању 
послова комуналне полиције и, с тим у вези, даје јој развојне, организационе, 
кадровске и друге основне смернице за даљи рад. 

(2) У складу са стратешким планом, комунална полиција сачињава 
годишње планове рада и доставља их ОПШТИНСКОМ, ОДНОСНО градском 
већу на усвајање. 

(3) Уз предлог плана из ст. 1. и 2. овог члана, комунална полиција 
доставља и претходно прибављено мишљење начелника јединственог органа 
управе, односно управе образоване за поједину област у чијем је саставу. 

(4) Приликом разматрања годишњег плана рада  комуналне 
полиције ОПШТИНСКО, ОДНОСНО ГРАДСКО ВЕЋЕ, по потреби, одлучује и о 
изменама и допунама стратешког плана комуналне полиције. 

(5) На стратешке планове, и годишње планове рада комуналне 
полиције сагласност даје СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштина 
града. 

 
Члан 12. 

 
(1) Стратешки план и годишњи план рада комуналне полиције 

усклађују се пре доношења са прописима и одговарајућим планским актима 
полиције, као и са ставовима о приоритетима за безбедност људи и имовине у 
ОПШТИНИ, ОДНОСНО граду. 

(2) Стручну помоћ у припреми стратешког плана и годишњег плана 
рада комуналне полиције пружа полиција, уз подршку министарства надлежног 
за унутрашње послове. 

 
Унутрашње организационе јединице 
УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

 
Члан 13. 

 
(1) У комуналној полицији могу се образовати подручне 

организационе јединице за градску општину или више њих или за подручје 
града одређено актом о унутрашњем уређењу комуналне полиције (у даљем 
тексту: организационе јединице). 

(2) Организационим јединицама руководе шефови тих јединица, 
који за свој рад и рад организационе јединице којом руководе одговарају 
начелнику комуналне полиције. 
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(1) ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОБАВЉАЈУ СЕ У 
ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИМ УНУТРАШЊИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 
ЈЕДИНИЦАМА У ОКВИРУ ОПШТИНСКИХ, ОДНОСНО ГРАДСКИХ УПРАВА. 

(2) У КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ МОГУ СЕ ОБРАЗОВАТИ 
ПОДРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ИЛИ 
ВИШЕ ЊИХ ИЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ, ОДНОСНО ГРАДА ОДРЕЂЕНО 
АКТОМ О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ).  

(3) ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА РУКОВОДЕ ШЕФОВИ 
ТИХ ЈЕДИНИЦА, КОЈИ ЗА СВОЈ РАД И РАД ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
КОЈОМ РУКОВОДЕ ОДГОВАРАЈУ НАЧЕЛНИКУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

(4) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОПШТИНЕ, 
ОДНОСНО ГРАДОВИ, МОГУ ЗАЈЕДНИЧКОМ ОДЛУКОМ ДА ОБРАЗУЈУ 
ЗАЈЕДНИЧКУ СЛУЖБУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

(5) ОПШТИНА СЕ МОЖЕ УГОВОРОМ ЗАКЉУЧЕНИМ СА 
ДРУГОМ ОПШТИНОМ, ОДНОСНО ГРАДОМ СПОРАЗУМЕТИ ДА КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО ГРАДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ. 

 
Члан 14. 

 
(1) За рад на пословима начелника комуналне полиције 

запослени мора да има стечено високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и најмање пет година радног искуства у 
струци, као и да испуњава опште услове прописане за рад у органима града 
УСЛОВЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА. 

(2) Поред руковођења комуналном полицијом, начелник 
комуналне полиције може непосредно да обавља послове комуналне полиције. 

(3) За рад на пословима шефа организационе јединице запослени 
мора да има стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци, као и 
да испуњава опште услове прописане за рад у органима града УСЛОВЕ ЗА 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА. 

(4) Поред руковођења организационом јединицом, шеф те 
јединице може непосредно да обавља послове комуналне полиције. 

 
Члан 15. 

 
(1) Начелника комуналне полиције распоређује начелник 

јединственог органа ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО градске управе, односно управе 
образоване за поједину област у чијем је саставу комунална полиција. 

(2) Шефа организационе јединице распоређује начелник 
јединственог органа ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО градске управе, односно управе 
образоване за поједину област у чијем је саставу комунална полиција, на 
предлог начелника комуналне полиције. 

 
Члан 16. 

 
(1) У обављању послова комуналне полиције, комунални 

полицајац има следећа овлашћења: 
1) упозорење; 
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2) усмено наређење; 
3) провера идентитета; 
4) довођење; 
5) прегледање лица и предмета; 
6) привремено одузимање предмета; 
7) видео надзор; 
8) употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене 

палице и средстава за везивање; 
 9) ТРАЖЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊА. 
(2) Поред овлашћења из става 1. овог члана, комунални полицајац 

може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, изрећи мандатну казну ИЗДАТИ ПРЕКРШАЈНИ 
НАЛОГ, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети 
захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности. 

 
Члан 17. 

 
(1) Комунални полицајац упозориће лице које својим понашањем, 

деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и 
другим прописима уређени комунални или други ред из надлежности 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града. 

(2) Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног 
информисања. 

 
Члан 18. 

 
(1) Комунални полицајац усменим наређењем издаје обавезна 

упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи 
успешно обављање послова из делокруга комуналне полиције. 

(2) Кад комунална полиција предузима хитне мере и врши 
спасилачку функцију у смислу члана 5. овог закона, комунални полицајци 
усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града и овлашћене организације, и то ради отклањања 
непосредне опасности за људе и имовину, као и неодложне заштите животне 
средине и друге заштите из делокруга ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града.  

 
Члан 19. 

 
(1) Комунални полицајац извршиће проверу идентитета лица чије 

понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне 
полиције, КАО И ЛИЦА КОЈА СЕ ЗАТЕКНУ НА МЕСТУ КРШЕЊА ПРОПИСА 
ИЗ ДЕЛОКРУГА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

(2) Под условима из става 1. овог члана, комунални полицајац 
провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан усмени захтев 
службеног лица надлежног органа ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, односно 
овлашћене организације. 

(3) Пре провере идентитета комунални полицајац дужан је да 
упозна лице са разлозима провере његовог идентитета. 

(4) Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на 
основу изјаве лица чији је идентитет проверен. 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0005#c0005
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Члан 20. 
 

 (1) Ако комунални полицајац не може да утврди идентитет лица 
провером из члана 19. овог закона, то лице ће без одлагања довести 
надлежном органу ради утврђивања идентитета. 

 (2) ЛИЦЕ ЗАТЕЧЕНО У ВРШЕЊУ ПРЕКРШАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 
КОЈА ЈЕ У ДЕЛОКРУГУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ ИДЕНТИТЕТ 
УТВРЂЕН ПРОВЕРОМ ИДЕНТИТЕТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 19. ОВОГ 
ЗАКОНА ИЛИ НА НАЧИН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОМУНАЛНИ 
ПОЛИЦАЈАЦ ЋЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОВЕСТИ НАДЛЕЖНОМ ПРЕКРШАЈНОМ 
СУДУ. 

 
ТРАЖЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 

 
ЧЛАН 24А 

 
У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ МОЖЕ 

ЗАТРАЖИТИ ОБАВЕШТЕЊЕ ОД ГРАЂАНИНА ДА БИ СПРЕЧИО КРШЕЊЕ 
ПРОПИСА ИЛИ ОТКРИО УЧИНИОЦА ПРЕКРШАЈА ИЗ ДЕЛОКРУГА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, АЛИ ГРАЂАНИН НИЈЕ ДУЖАН ДА ПРУЖИ 
ТРАЖЕНО ОБАВЕШТЕЊЕ, НИТИ МУ СЕ ОНО МОЖЕ ПОНОВО ТРАЖИТИ. 

 
Члан 25. 

 
(1) Овлашћења комуналне полиције утврђена одредбама чл. 17. 

до 24. овог закона примењују се под условима и на начин утврђен Законом о 
полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину 
обављања полицијских послова.  

(2) ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПРЕМА 
МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА ПРИМЕЊУЈУ КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ ПОСЕБНО 
ОСПОСОБЉЕНИ ЗА РАД СА МАЛОЛЕТНИЦИМА. 

(3) ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПРЕМА 
МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ ПРИМЕЊУЈУ СЕ У ПРИСУСТВУ РОДИТЕЉА ИЛИ 
СТАРАТЕЉА ТОГ ЛИЦА, ОДНОСНО, У СЛУЧАЈУ ДА СУ НЕДОСТУПНИ, У 
ПРИСУСТВУ ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА.  

(4) ПРИСУСТВО ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА 
УМЕСТО РОДИТЕЉА МОЖЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ, АКО ЈЕ МОГУЋЕ, И У 
СЛУЧАЈЕВИМА КАДА БИ ПРИСУСТВО РОДИТЕЉА БИЛО ШТЕТНО ЗА 
МАЛОЛЕТНИКА ИЗЛОЖЕНОГ НАСИЛНИМ ИЛИ СЛИЧНИМ РАДЊАМА 
РОДИТЕЉА, ИЛИ БИ ИХ ТОЛИКО ИРИТИРАЛО ДА БИ У ВЕЛИКОЈ МЕРИ 
УГРОЗИЛО ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

  
Члан 27. 

 
(1) О употреби средстава принуде комунални полицајац подноси 

писани извештај начелнику комуналне полиције, односно лицу које начелник 
овласти да оцењује оправданост и правилност употребе средстава принуде. 

(2) Извештај се подноси најкасније 24 часа од употребе средстава 
принуде, а садржи податке о лицу, времену и месту употребе средстава 
принуде, врсти употребљеног средства принуде и другим чињеницама и 
околностима од значаја за оцену оправданости и правилности употребе 
средства принуде. 

(3) У случају неоправдане и неправилне употребе средстава 
принуде, начелник комуналне полиције предузима законом предвиђене мере 
ради утврђивања дисциплинске, прекршајне, односно кривичне одговорности 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39921%26action%3Dpropis%26path%3D03992101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39921%26action%3Dpropis%26path%3D03992101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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комуналног полицајца и одмах о томе обавештава начелника јединственог 
органа ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО градске управе, односно управе образоване 
за поједину област у чијем је саставу комунална полиција. 

(4) Оцена из става 1. овог члана даје се и мере из става 3. овог 
члана предузимају се без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења извештаја о употреби средстава принуде. 

 
Члан 29. 

 
(1) Комуналној полицији свако може поднети притужбу ако сматра 

да су му незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналног 
полицајца из чл. 17. до 24. овог закона повређена права.  

(2) Притужба се подноси у року од 30 дана од дана када је до 
повреде дошло, а разматра је и све околности у вези са њом утврђује начелник 
комуналне полиције или лице које начелник овласти да решава притужбе (у 
даљем тексту: овлашћено лице). 

(3) Начелник комуналне полиције, односно овлашћено лице, о 
свом ставу и евентуалним мерама које је предузео мора подносиоца притужбе 
да обавести достављањем писаног одговора у року од 15 дана од дана пријема 
притужбе, чиме је поступак по притужби закључен. 

(4) У случајевима кад из притужбе или података прикупљених у 
поступку код начелника, односно овлашћеног лица произлази сумња да је 
комунални полицајац применом овлашћења из става 1. овог члана учинио 
кривично дело за које се гони по службеној дужности, начелник комуналне 
полиције списе предмета мора да уступи Комисији за решавање притужби, која 
води даљи поступак решавања притужбе. 

(5) Комисију за решавање притужби образује скупштина града. У 
Комисију, која се састоји од председника и четири члана, обавезно се именују 
три одборника СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштине града, начелник 
комуналне полиције и представник полиције. 

(6) У поступку разматрања притужбе Комисија је овлашћена да од 
подносиоца притужбе и других лица прикупља потребна обавештења и доказе 
о чињеницама и околностима на које се притужба односи, као и да од 
ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО градске управе и полиције тражи потребну помоћ и 
сарадњу. Комисија поступак решавања притужбе закључује достављањем 
одговора подносиоцу притужбе у року од 30 дана од дана истека рока за 
вођење поступка код начелника комуналне полиције, односно овлашћеног лица. 

(7) Независно од исхода решавања притужбе, подносилац 
притужбе има на располагању сва правна и друга средства за заштиту својих 
права и слобода. 

 
Члан 31. 

 
На положај, дужности, права и одговорности комуналних 

полицајаца примењују се прописи о радним односима који важе за запослене у 
органима ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, ако овим законом и прописима донетим 
на основу овог закона није друкчије одређено. 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0017#c0017
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Услови за обављање послова 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 
Члан 32. 

 
(1) Начелник комуналне полиције, односно комунални полицајац, 

поред услова предвиђених прописима из члана 31. овог закона, мора да 
испуњава и посебне услове, и то да: 

1) има психофизичке способности потребне за обављање 
послова комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене 
здравствене установе; 

2) има положен испит за обављање послова и примену 
овлашћења комуналног полицајца (у даљем тексту: испит); 

3) није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
4) није му раније престао радни однос у државном или другом 

органу због теже повреде дужности из радног односа. 
(2) Комунални полицајци морају да имају стечено најмање 

средње образовање у четворогодишњем трајању. 
(3) Министар надлежан за локалну самоуправу доноси пропис о 

начину утврђивања потребне психофизичке способности из става 1. тачка 1) 
овог члана и решењем овлашћује здравствену установу за утврђивање ове 
способности и издавање лекарских уверења о томе. 

(1) РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНОГ 
ПОЛИЦАЈЦА ЗАСНИВА СЕ ПО ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА И ПРИМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА. 

(2) ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, КОМУНАЛНИ 
ПОЛИЦАЈАЦ, ПОРЕД УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОПИСИМА ИЗ ЧЛАНА 31. 
ОВОГ ЗАКОНА, МОРА ДА ИСПУЊАВА И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ И ТО ДА:  

 1) ИМА ПСИХОФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, КОЈЕ СЕ ДОКАЗУЈУ 
ЛЕКАРСКИМ УВЕРЕЊЕМ ОВЛАШЋЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ;  

 2) ИМА СТЕЧЕНО НАЈМАЊЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У 
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ И НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ГОДИНУ РАДНОГ 
ИСКУСТВА У СТРУЦИ.  

(3) МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 
ДОНОСИ ПРОПИС О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПОТРЕБНЕ ПСИХОФИЗИЧКЕ 
СПОСОБНОСТИ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА И РЕШЕЊЕМ 
ОВЛАШЋУЈЕ ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОВЕ 
СПОСОБНОСТИ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА О ТОМЕ. 

(4) ПРИЛИКОМ ЗАПОШЉАВАЊА У КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ 
ПОСЕБНО СЕ ВОДИ РАЧУНА О РОДНОЈ, ЕТНИЧКОЈ И ДРУГОЈ 
РАВНОПРАВНОСТИ И ТЕЖИ ПРИЈЕМУ НА РАД ЖЕНА И МУШКАРАЦА ИЗ 
РАЗЛИЧИТИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, СА КРАЈЊИМ ЦИЉЕМ ДА 
КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ ОДРАЖАВАЈУ СТРУКТУРУ СТАНОВНИШТВА 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО ГРАДА У КОМЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ. 

(5) ИЗУЗЕТНО, У РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА МОЖЕ СЕ ПРИМИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВОЈНИК, ПРЕУЗИМАЊЕМ ИЗ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, И ОВЛАШЋЕНИ 
ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 
ПОД УСЛОВОМ ДА ИСПУЊАВАЈУ И ОСТАЛЕ УСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 
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Члан 33. 
 
(1) Комунални полицајац - приправник може послове самостално 

да обавља после стручног оспособљавања и положеног испита из члана 32. 
став 1. тачка 2) овог закона. 

(2) Комунални полицајац - приправник дужан је да испит из става 
1. овог члана положи најкасније у року од годину дана од дана заснивања 
радног односа у комуналној полицији. 

(1) СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ ОБАВЕЗНО СЕ СПРОВОДИ ПРЕ ПОЛАГАЊА 
ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА, И ТО ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ. 

(2) НАКОН ЗАВРШЕТКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА, 
КАНДИДАТ ЗА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА И ПРИМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНОГ 
ПОЛИЦАЈЦА ( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ИСПИТ).  

(3) КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ МОЖЕ ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ САМОСТАЛНО ДА ОБАВЉА ПОСЛЕ СТРУЧНОГ 
ОСПОСОБЉАВАЊА И ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА.  

(4) КАНДИДАТ ЗА КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈАЦА ДУЖАН ЈЕ ДА 
ИСПИТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОЛОЖИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ 
МЕСЕЦА ОД ДАНА ЗАВРШЕТКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА. 

(5) СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 
КАНДИДАТА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У КОМУНАЛНОЈ 
ПОЛИЦИЈИ КОЈИ СУ УСПЕШНО ЗАВРШИЛИ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
И ПОЛОЖИЛИ СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈЕ У 
МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОДИ СЕ 
ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ. 

(6) СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 
КАНДИДАТА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У КОМУНАЛНОЈ 
ПОЛИЦИЈИ СПРОВОДИ СЕ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ И ЗА КАНДИДАТЕ 
КОЈИ СУ АКТИВНИ ИЛИ БИВШИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИЦИ ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ. 

 
Члан 34. 

 
(1) Одржавање и унапређење стручности комуналних полицајаца 

обезбеђује се стручним усавршавањем, као и периодичним проверама стручне 
оспособљености - редовним и ванредним, које спроводи министарство 
надлежно за локалну самоуправу. 

(2) Комунални полицајац обавезан је да се подвргне стручном 
усавршавању, као и провери стручне оспособљености из става 1. овог члана у 
време одређено за усавршавање, односно проверу, о чему мора бити 
обавештен писменим позивом најкасније осам дана пре дана за који је заказан 
облик стручног усавршавања или провера стручне оспособљености. 

(3) ДЕО САСТАВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОПШТИНЕ, 
ОДНОСНО ГРАДОВИ ОБАВЕЗНИ СУ ДА УПУТЕ НА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ ЗА РАД СА МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА. 

 
Члан 35. 

 
(1) Испит из члана 32. став 1. тачка 2),  Испит из члана 33. и 

провера стручне оспособљености из члана 34. овог закона обављају се пред 
Испитном комисијом, коју образује министар надлежан за локалну самоуправу, 
уз претходно прибављено мишљење министра надлежног за унутрашње 
послове.  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0032#c0032
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0033#c0033
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(2) Програм, време и начин стручног оспособљавања и стручног 
усавршавања, садржај и начин полагања испита и провере стручне 
оспособљености, садржај и начин вођења евиденције оспособљавања и 
усавршавања, положених испита и издатих уверења о положеним испитима и 
утврђеној оспособљености прописује министар надлежан за локалну 
самоуправу, уз претходно прибављено мишљење министра надлежног за 
унутрашње послове. 

(3) Стручно оспособљавање и усавршавање, испити и провере 
оспособљености обављају се о трошку ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града. 

 
Члан 36. 

 
(1) По налогу ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО 

градоначелника, начелник комуналне полиције, а по налогу начелника 
комуналне полиције, комунални полицајац дужан је да се подвргне провери 
психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције 
и да у року од 15 дана од дана пријема налога достави градоначелнику, 
односно начелнику комуналне полиције лекарско уверење овлашћене 
здравствене установе као доказ да има психофизичке способности потребне за 
даље обављање послова комуналне полиције из члана 32. став 1. СТАВ 2. 
тачка 1) овог закона.  

(2) Налог из става 1. овог члана издаје се у писменом облику и 
мора да садржи назив и адресу овлашћене здравствене установе, разлог, 
место и време лекарског прегледа ради утврђивања психофизичке способности 
за даље обављање послова комуналне полиције. 

(3) Лекарски преглед из става 2. овог члана обавља се о трошку 
ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града. 

 
Члан 39. 

 
(1) Кад обавља послове комунални полицајац носи службену 

униформу са ознакама. 
(2) Ознаке на униформи састоје се од назива комуналне полиције 

и ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града, презимена, идентификационог броја и ознаке 
положаја комуналног полицајца и од грба града постављеног на одговарајућој 
подлози. 

(3) ИЗГЛЕД УНИФОРМЕ И ОЗНАКА НА УНИФОРМИ 
КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ ПРОПИСУЈЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО СКУПШТИНА ГРАДА, ПО ПРЕТХОДНО 
ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ И ДОБИЈЕНОЈ САГЛАСНОСТИ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА 
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ. 

 
Члан 40. 

 
(1) Комунални полицајац има службену легитимацију којом се 

представља, показујући је пре примене овлашћења на захтев лица према коме 
овлашћење примењује. 

(2) Службену легитимацију издаје ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОДНОСНО градоначелник, када комунални полицајац стекне право да 
самостално обавља своје послове. У случају престанка радног односа у 
комуналној полицији комунални полицајац дужан је службену легитимацију да 
преда ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, ОДНОСНО градоначелнику. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0032#c0032
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(3) Службена легитимација мора да садржи податке о службеном 
својству и овлашћењима комуналног полицајца и његове идентификационе 
податке. 

(4) Боју, облик, саставне делове, обрасце службених 
легитимација, као и текст овлашћења комуналних полицајаца, прописује 
министар надлежан за локалну самоуправу. 

 
Члан 41. 

 
(1) Ради обављања послова из своје надлежности комунални 

полицајци употребљавају службена возила и посебну опрему, а на водном 
подручју које је у надлежности ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града могу 
употребљавати и службена пловила. 

(2) Ознаке на службеним возилима и пловилима састоје се од 
назива комуналне полиције и ОПШТИНЕ, ОДНОСНО града и од грба града, 
нанетог у прописаним димензијама. 

(3) Боју и начин означавања возила и пловила, као и опрему 
комуналне полиције, прописује СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштина 
града, по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за локалну 
самоуправу. 

 
Члан 45. 

 
Прописе из члана 30, члана 32. став 3, члана 35. став 2. и члана 

40. став 4. овог закона, министар надлежан за локалну самоуправу донеће у 
року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, а прописе из члана 7. 
став 3, члана 39. став 3. и члана 41. став 3. овог закона, у истом року донеће 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО скупштина града. 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ЗАКОНА 
 

После члана 39. додаје се члан 39а, који гласи: 
 

ЧЛАН 39А 
 
БОЈА И ИЗГЛЕД УНИФОРМЕ И ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ МОРАЈУ СЕ ЈАСНО РАЗЛИКОВАТИ ОД БОЈЕ И 
ИЗГЛЕДА УНИФОРМЕ И ОЗНАКА НА УНИФОРМИ КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА ЗА 
ПРИПАДНИКЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, УПРАВЕ ЦАРИНА И ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА. 

 
После члана 49. додаје се члан 49а, који гласи: 
 

ЧЛАН 49а 
 
У ОПШТИНАМА КОЈЕ ОБРАЗУЈУ КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, НА ПРЕДЛОГ 
НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ДОНЕЋЕ ПРВИ СТРАТЕШКИ ПЛАН 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА 
СТУПАЊА НА СНАГУ АКТА О ОБРАЗОВАЊУ И УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0030#c0030
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0032#c0032
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0035#c0035
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0040#c0040
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0040#c0040
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0007#c0007
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0039#c0039
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06761801.html%26path%3D06761801.html%26query%3Dzakon+o+komunalnoj+policiji%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0041#c0041
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА  ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
    Обрађивач:  Министарство државне управе и локалне самоуправе  
 
 
2. Назив прописа 
 
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији. 
    Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Municipal Police. 
     
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа, 
Предметни пропис није предвиђен Споразумом нити Прелазним споразумом. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
Нема  
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума, 
 
Не постоји обавеза 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 
 
Не постоје 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 
 
Доношење овог закона предвиђено је НПАА-ом (2014-2018), у делу који се 
односи на „Државну управу“ (1.1.4) у делу о локалној самоуправи (стр. 23 
НПАА). Будући да у овој области нема правних тековина ЕУ, па самим тим ни 
уобичајеног поступка усклађивања прописа, овог закона нема у табели НПАА 
која показује преглед закона који треба да се ускладе, као ни у електронској 
бази НПАА. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
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б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
 
5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност предметног прописа 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Текст Предлога закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији је 
преведен на енглески језик као један од службених језика Европске уније. 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 
Текст нацрта је представљен на Округлом столу под називом „Представљање и 
дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији 
” који је Министарство државне управе  и локалне самоуправе организовало  1. 
августа 2014 године. Учесници на Округлом столу били су представници 
министарстава, Владе, професори универзитета, представници Сталне конференције 
градова и општина, невладиних организација, чланови Радне групе за припрему  
Нацрта закона, као и  друге заинтересоване стране.  


