
Peny6nuxa Cp6rzja
IPAI qAqAK
Ipagcro eehe
Bpoj: 06-5612020-IlI
20. l,r.aj 2020. roAlrHe
I{AI{AK

CKYTIIIITtrIHA f PAIA TIAIIKA

Ha ocHoBy qnarra 46. 3arona o noraruoj culMolr[paB]I (,,Cr.rnaurux PC"
6p.12912007,8312014 -,(p. 3aros, l}112016 - ap. 3aKoH u 47l2}l8) u rrrraHa 84. Craryra
rpala r{a.rxa (,,Cn.nracr rpala 9aqxa" 6p. 612019),

Ipa.ucro nehe rpa,ua r{auxa, Ha ceAHrrura o4pxanoj 20. vaja 2A2A. roAr.rHe, yrBpAl4no
je

IIPEIJTOT
oAmrKE o yHlIoopM[I [I O3HAKAMA KOMyHAJIHT4X MI,IIUUEOHAPA

na npe4Jraxe Crynuruaur la Aouece

oAn),Ky
o yHlIooPMlI LI O3HAKAMA KOMyHAJIHIIX MI4JII,IUUOHAPA

Yrnpfenra llpe4nor he ce AocraBrarr4 Crynurrunu rro ao6rajamy carnacHocrr4 oA
MunracrapcrBa ApxaBHe ynpaBe H noxa!'rHe caMoyflpaBe.

Tlsnecrrrar1 Ha ceAHr{rlu Cxynm:ruue je Irlrop Kpunoranxh, HaqerHr.rK fpa4xe
ynpaBe 3a rrHcfreKrlrajcxra HaA3op.
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Penyduura Cpfirja
MI{HI{CTAPCTBO AP}I(A BHE vnPABE

}I JIOI(AJIH E CAMOYNPABE
EeorpaAr Eup.r1rurro", U

Epoj : 06-$0-00065/202S24

.(aryu: 22. naj 2020, ronnnc
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I.PAA TIAIIAK
-[=paqcro rehe-

qAI{,A.I{

flosoAot'{ Bauer:axrem 3a.uaBarLe ilpsrxoAHe caulacuocru Hanpeg,noro.4iryKeo6oju u HaqHHy,

o3HaqaBaEa Bo3HiTa r.r rrjtoBHna H onpeMH xoMyHafiHe MHfi.rEr.Ije crqyn[rruNe rpaAa tlaqKa Kojy clE HaM

AocraBr.rnu y npHrrory arra l-pagcror seha rpa,qa qaqxa 6poj 06-562020-m oA 20. uaja 2020. msaHe,

obaseumBaMo Bac na cauracHo ruauy 49. cms 3. 3aroua o KorvryHzlnuoj r'au.rnauuja (,,Clyxt6euu
HracHfiK PC", 6poj 49119), Her\{ailro npunteAa6a. oA}rocHo .qaje ce caruIacHocr IIa ucru.
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YENI4KA CPEI4JA

rPAA qAr{AK
|PMCKA ynPABA 3A
ur H c rrEKuvrl cKr4 HAA3 OP

Epoj : C:ryNle:ao 12020-IY -6
15.05.'20. roAHHe

T{AI{AK

TBFffiMJbEETG
%fJ--.o efffi:*

j €a! :

IPAACKO BEhE TPAAA TIAIIKA

Ilpeguer: Haqpr Oanlre o ynra$opnau Ir o3HaKaMa KoMyHanHr.rx Mranr.rqr4oHapa

y rIpI{JIory BaM AocraBJbaMo Harlpr O4nyre o yHnSopnau v o3HaKaMa
KoMyHanHI{x MI{JI}IIIuoHapa, Ha pa3Marparle H ytnplunarre [peAJrora sa Cryuurr{Hy rpa"qa.

h, 4unr.uux.rpa["

Crp. 1 oa 1

.IIEIHI,Ttr YIIPABE



Ha ocHoey qnaHa 47. cr'aa 3. Sarcona o KoMyHannoj rvrrnr,rqr,rjra

rflacHilK PC> 6poj 4912019) r,r vnana 54. crae 1. raqKa 7. Ctaryra
("Cn.nucr rpaga LlasKa", 6poj 6/201 9),

Crynuruua rpafla Lla,lxa, no npe4xogHo npra6aaruenoj

(<Cnyx6enu
rpapa L{aqra

carnacHocT14
MrHmcrapcrBa ApxaBe ynpaBe H floKaflHe caMoynpaee 6poj ofl

Ha ce,qHilqr ogpxaHoj 2020. rogilHe goHena je

oEnvKv

o yHI4OOPMIA 1A O3HAKAMA KOMyHAflHHX MUII.VUVOHAPA

I OCHOBHE OEPEEEE

Llnax 1.

OeoNI Ognyxorrl nponrcyje ce il3rne,q yHraQoprue il o3HaKa ua ynu$opurra
KoMyHalrHtAxMunvqvoHapa, fle.noBr yHnSoprue, HaquH HoueFba yunSopnae, HaqilH
3aAyxeHra u BpeMe FbUXOBOT HO[UeH]a.

YHtt$oprvrorvr ce cMarpa o,qeha n o6yha KoMyHanHor Miln14r.lt4oHapa
cacTaBrbeHa oE nponficaHHx EenoBa H o3HaKa.

I'lnax 2.

YHn$oplra il o3HaKe cy cnyx6ena o6enexja KoMyHanHor Mil.nilqiloHapa.

t{nan 3.

Ka,q o6aerua nocfloBe, KoMyHaflHH MHnltLlr4oHap nocu cnyx6eny ynrasopMy
ca o3HaKaMa, oct4M y cnyvajy npegeu[eHoM 3aKoHor't (unauom 3. cmae 3. saxona).

OsHaxe na yunSopMkl cacroje ce op Ha3uBa KoMyHanHe MunilLlt4je u rpaga,
npe3ilMeHa, ugeHru$uKaUiloHor 6poja il o3HaKe nonoxaja KoMyHanHor
MilnilLll4oHapa u og 'rp6a jegranraqe floKanHe caMoynpaBe nocraBrbeHor Ha
ogroeapajyhoj no4nosr.

il yHr4oopMA KoMyHAnHE Mt4It14q14JE

9nan 4.

VHlr$opnaa KoMyHanHor Mull4llroHapa je pegoena u cBeqaHa.
Pegoeny yuu$opnay KoMyHanHor M[nr4r-lrloHapa qkrHe ocHoBHl4 il rqogarHm

flelroBH.

1. Pegoena yxrSopua

9nan 5.

ocHoenu AefloBr4 pefloBHe yHra$oprvre KoMyHanHor MilnilLll4oHapa cy:

KAqKCT,

luanKa ca HaBflaKoM 3a luanKy (surucra u nerrua),
1.

2.
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3. поткапа, 
4. панталоне зимске (мушког и женског кроја), 
5. панталоне летње (мушког и женског кроја), 
6. каиш, 
7. сукња (зимска и летња), 
8. кошуља са дугим рукавима, 
9. кошуља са кратким рукавима, 
10. мајица са дугим рукавима, 
11. мајица са дугим рукавима и крагном, 
12. џемпер, 
13. јакна зимска са капуљачом, 
14. јакна, 
15. чарапе зимске и летње (мушке и женске), 
16. ципеле полудубоке, 
17. ципеле плитке (мушке и женске), 
18. рукавице, 
19. кишни мантил. 

 
Основно делови униформе за жене кројем и обликом прилагођени су 

њиховом полу, а додатни делови редовне и свечане униформе су шешир и 
сукња. 
 

Члан 6. 
 

Додатни делови редовне униформе комуналне милиције су: 
1. бела навлака за шапку, 
2. бело нарукавље, 
3. рефлектујуће нарукавље, 
4. беле рукавице, 
5. рефлектујући прслук. 

 
Члан 7. 

 
 Делови свечане унуформе су: 

1. шапка са навлаком за шапку, 
2. панталоне (мушке, женске), 
3. каиш, 
4. јакна зимска са капуљачом, 
5. јакна, 
6. чарапе, 
7. ципеле полудубоке, 
8. ципеле плитке све из редовне униформе 
9. бела или сива свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, женска), 
10. бела или сива свечћна кошуља са кратким рукавима (мушка, 

женска), 
11. свечана кравата, 
12. игла за кравату. 

 
 

Члан 8.  
 

 Делови основне униформе комуналног милиционара су следећег 
изгледа: 



 3 

1) качкет је сиве боје, класичног облика са машински извезеним грбом 
града Чачка на чеоном делу на подлози сиве боје, 

2) шапка је сиве боје, класичног облика, са машински извезеним грбом 
града Чачка на подлози беле или сиве боје, која се налази на средини чеоног 
дела, с тим што је летња шапка израђена од лакше тканине, а навлака за 
шапку исте боје, облика прилагођеног за навлачење на шапку, израђена од 
водонепропусног материјала од лагане тканине,  

3) поткапа је беле боје, израђена од плетене вуне, 
4) панталоне зимске, мушке и женске, израђене од тканине сиве боје, и 

уобичајеног кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 
50мм, испод појаса, са урезаним џеповима с леве идесне стране и џепом са 
преклопом на задњој страни који се закопчава дугметом, са ногавицама без 
манжете, ширине на доњем крају од 220 до 260мм на чијем предњем делу с 
унутрашње стране је причвршћена свилена постава, а на крајевима доњег 
дела ногавице с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) траком, 

5) панталоне летње, мушке и женске, израђене од лакше тканине сиве 
боје и истог су кроја као и панталоне зимске, 

6) каиш кожни, црне боје, 
7) сукња израђена од сиве боје, класичног кроја, дужине до колена, а 

закопчава се са задње стране дугметом и патенет затварачем, с итм што је 
летња сукња израђена од лакше тканине, 

8) кошуља са кратким рукавима сиве боје, класична, с тим што је трака 
за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“ пришивена на 50мм од 
крајева доњег дела кратких рукава, 

9) кошуља са дугим рукавима израђена од тканине сиве боје, закопчава 
се скривено пластичним дугмадима, крагна је класичног кроја, има два 
нашивена џепа са преклопом у висисни груди који се скривено закопчавају, 
изнад десног џепа има траку за натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, а изнад 
левог џепа подлогу за граб града Чачка, на раменима су пришиивени држачи 
за нараменице са ознакама звања које е закопчавају дугметом сиве боје, на 
леђима у висини струка налазе се два затезача с рупицама и четири дугмета, 
а на оба рукава пришивена је трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА 
ГРАДА ЧАЧКА“, 

10) мајица са кратким рукавима, беле боје класичног облика, 
прилагођена за ношење испод кошуље са кратким рукавима, израђена од 
памучне тканине, с тим што је округли изрез око врата израђен од двоструке 
тканине ојачане еластичним нитима (ликром), 

11) мајица са дугим рукавима, беле боје класичног облика, прилагођена 
за ношење испод кошуље са дугим рукавима, израђена од памучне тканине, с 
тим што је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане 
еластичним нитима (ликром), 

12) мајица са дугим рукавима и крагном је памучна, сиве боје, са 
машински израђеним натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, на леђима, а са 
предње стране у висини груди, са пришивеном траком за ознаку „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА“, и на оба рукава пришивеном траком за ознаку „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, 

13) џемпер је плетени, сиве боје, с високим оковратником који с предње 
стране има патент затварач дужине 200мм, на раменима и лактовима је ојачан 
тканином исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава завршава ранфлом 
исте боје, на оба рукава је пришивена трака за ознаку „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, на предњој страни, у висини груди, је трака за 
натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, а на раменима су пришивени држачи за 
нараменице које се закопчавају дугметом сиве боје, 
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14) јакна зимска са капуљачом израђена од синтетеичног 
водонепропусног материјала сиве боје, закопчава се патент затварачем и 
чичак траком, на предњој страни има четири џепа с преклопима који се 
причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа је подлога за грб града 
Чачка, доњи џепови садрже џеп у џепу са оприступом с горње стране испод 
преклопа и са стране, рукави су из два дела са нашивеном манжетном која се 
закопчава чичак траком, крагна је класична, позади са прорезом за смештај 
капуљаче која се причвршћује, изнад горњег десног џепа у висини груди 
пришивена је трака за натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, на раменима су 
пришивени држачи за нараменице с ознакама звања која се закопчавају 
дугметом сиве боје, на оба рукава је пришивена трака за ознаку „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, а на унутрашњој страни јакне са предње стране 
је патент затварач којим се причвршћује уложак, са леве стране су два џепа и 
џеп за радио станицу или телефон и са десне стране два џепа, 

15) јакна је изграђена од синтетичког водонепропусног материјала сиве 
боје, закопчава се затварачем који служи и за спајање са зимском јакном због 
чега је јакна и израђена тако да се може носити и посебно и као уложак, на 
предњем делу јакне горе су са сваке стране нашивени џепови који се затварају 
патент затварачем с преклопом који се причвршћује чичак траком, а доле су 
косо урезани џепови, изнад горњег левог џепа је подлога за грб града Чачка, 
изнад горњег десног џепа је причвршћена трака за натпис „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА“, рукави су из два са нашивеном манжетном која се стеже 
ушивеном еластичном траком, на раменима су пришивени држачи за 
нараменице са ознакама звања која се закопчавају дугметом сиве боје, а на 
оба рукава је пришивена трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
ЧАЧКА“, 

16) чарапе зимске и летње су памучне, сиве боје, 
17) ципеле су полудубоке, висине око 190мм, израђене су од 

хидрофобиране коже црне боје с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле 
израђен је тако да се ципшела у потпуности затвара, језик и крагна ципеле је 
са спољашње стране пришивен за ђон ципеле су спојени лепљењем,  

18) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање, израђене 
од хидрофориране коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране 
пришивен за ђон ципеле, 

19) рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима, 
20) кишни мантил је сиве боје са капуљачом, израђен од гумиране 

тканине, са обе стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче 
је тунел са траком за затеазње, на оба рукава испод рамена ушивена је ознака 
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, а на задњој страни кишног мантила 
ознака „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. 

 
Члан 9. 

 
Додатни делови униформе комуналних милиционара су следећег 

изгледа: 
1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине и облика 

прилагођеног за навлачење на шапку, 
2) бело нарукавље израђено од лагане тканине и облика прилагођеног 

за навлачење на оба рукава униформе, 
3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане тканине на коју се по 

дужини пришивене траке од рефлектујућег материјала, а облика су 
прилагођеног за навлачење на оба рукава униформе, 
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4) беле рукавице израђене од лаганог материјала и класичног су кроја 
са прстима, 

5) рефлектујући прслук израђен од лаганог материјала јарке 
наранџасте боје с нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и 
рефлектујућим натписом беле боје „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, на леђима, с 
тим што је кројем прилагођен за ношење на основној униформи комуналног 
милицонара 

. 
 

Члан 10.  
 

Делови свечане униформе су следећег изгледа:  
1) бела или сива свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, женска) 

класичног кроја, с једним џепом без преклопа, 
2) бела или сива свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, женска), 

закопчава се са шест дугмади, на предњој страни у висини груди има два џепа 
са преклопима који се закопчавају дугнетом, изнад левог џепа je подлога за 
грб града Чачка, на раменима су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугмадима, а на оба рукава пришивена је 
трака за ознаке „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, 

3) свечана кравата сиве боје, на везивање, са стилизованим грбом 
града Чачка, 

4) игла за кравату је израђена тако да је на њеном видљивом делу 
стилизован натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. 

 
III НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

 
Члан 11. 

 
Наредбу о начину ношења униформе, ако ово одлуком није друкчије 

одређено, издаје начелник градске управе или комуналне милиције. 
 

1. Ношење редовне униформе 
 

Члан 12. 
 

Редовну униформу комунални милиционар носи приликом обављања 
редовних послова. 

Летњу и зимску униформу комунални милиционар носи у летњем и 
зимском периоду у складу са одлуком начелника градске управе или 
комуналне милиције. 

 
2. Ношење свечане униформе 

 
Члан 13.  

 
Свечана униформа носи се у дане државног празника, градских 

свечаности, свечаним пријемима, академијама и у другим приликама по 
налогу начелника градске управе или комуналне милиције. 

 
Члан 14.  
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Поједини делови основне униформе морају се носити на следећи 
начин: 

1) беретка се носи накривљена на десну страну главе тако да покрива 
део потиљка и половину чела, 

2) шапка се носи тако да ивица обода шапке стоји водоравно по линији 
највећег обима главе, 

3) панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на кости кука, а 
предњи шав панталоне достиже врх горњег дела ципела, 

4) сукња се носи у висини колена, односно највише 25 изнад или 50мм 
испод прегиба ноге иза колена, 

5) кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне, односно сукњу, 
6) јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама могу се носити 

и откопчане. 
3. Забрана ношења униформе 

 
Члан 15. 

 
Комунални милиционар не сме носити униформу или делове униформе 

са ознакама за врема коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са 
дужности, као учесник јавног окупљања и у другим случајевима када је ван 
службе. 

 
Члан 16. 

 
По одобрењу начелника комуналне милиције делови униформе могу се 

дати на послугу за потребе снимања филма, позоришне представе и сродних 
активности. 

 
IV ЗАДУЖЕЊЕ И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ И РОКОВИ ТРАЈАЊА 

УНИФОРМЕ 
 

1. Задужење и раздужење униформе 
 

Члан 17. 
 

Комунални милиционари задужују и носе униформу на основу налога 
начелника комуналне милиције или лица које он овласти. 

 
Члан 18. 

 
Лице које заснује радни однос за обављање послова комуналног 

милиционара или се распореди на радно место комуналног милиционара 
задужује основну униформу комуналног милиционара. 

Лице које изгуби својство комуналног милиционара дужно је врати све 
делове основне и додатне униформе и ознаке на униформи. 

 
Члан 19. 

 
Делови свечане униформе из члана 7. став 1. тачка 9, 10, 11. и 12. ове 

одлуке задужује се приликом ступања у службу и сваке пете године а у случају 
губитка својства комуналног милиционара могу се, без службених ознака на 
белој кошуљи са кратким рукавима, задржати као успомена на 
професионалну активност у комуналној милицији. 
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2. Рокови трајања униформе 

 
Члан 20. 

 
 Делови основне и додатане униформе задужују се у следећој количини 
и с роковима употребе појединих делова и то. 
 
1) качкет, 1ком, 2 године, 
2) шапка, са навлаком за шапку (зимска и летња), по 1 ком., 2   године, 
3) поткапа, а ком. прво задужење 5 године, 
4) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 1 година, 
5) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 година, 
6) каиш, 1 ком. 7 година,   
7) сукња (зимска, летња) по 2 ком 2 године, 
8) кошуља са дугим рукавима, 3 ком. 1 година, 
9) кошуља са кратким рукавима, 5 ком. 1 година, 
10) мајица са кратким рукавима, 5 ком. 1 година, 
11) мајица са дугим рукавима, 2 ком. 1 године, 
12) мајица са дугим рукавима и крагном, 2 ком. 1 године, 
13) џемпер, 1 ком 2 године, 
14) јакна зимска са капуљачом, 1 ком. 3 године, 
15) јакна, 1 ком. 3 године, 
16) чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 пари летњих и 5 пари зимских, 
1 година, 
17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године, 
18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година, 
19) рукавице, (мушке, женске), 1 пар, 4 године, 
20) кишни мантил, 1 ком. 5 година, 
21) бела навлака за шаппку, 2 ком. 1 година, 
22) бело нарукавље,  пара, 1 година, 
23) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година, 
24) беле рукавице, 2 пара, 1 година, 
25) рефлектујући прслук, 1 ком. 1 година. 
 

Члан 21.  
 

 Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке 
делова униформе, комуналном милиционару отвара се лични картон 
задужења. 
 

Члан 22. 
 

 Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у чистом и 
уредном стању. 
 

Члан 23. 
 

 Делови основне, додатке и свечане униформе који су оштећени или 
уништени приликом вршења службе ли у вези са вршењем службе, замeњују 
се на основу захтева непосредно надређеног комуналном милиционару, 
односно руководиоца. 
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 У случају из става 1. овог члана комунални милиционар приликом 
замене враћа дотрајали део униформе са ознакама. 
 

V ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 
 

Члан 24. 
 

 Ознаке на униформи су: 
1) ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, 
2) ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“, 
3) ознака са грбом града ЧАЧКА, 
4) ознака презимена и идентификационог броја, 
5) ознака звања. 

 
Члан 25. 

 
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ је у облику 

правоугаоника димензија 140х50мм и представља подлогу оивичену концем 
сиве боје на којој је овај натпис у четири реда машински извезен концем сиве 
боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена 
чичком изнад горњег десног џепа на униформи. 
 

Члан 26. 
 

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЧАЧКА“ је у 
облику квадрата димензије 140х140мм и представља подлогу оивичену 
концем сиве боје на којој је овај натпис у четири реда машински извезен 
концем сиве боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена 
чичком на рукавима униформе. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена 
чичком изнад горњег левог џепа на униформи. 

 
Члан 27. 

 
Грб града Чачка на ознаци из става 1. члана 24. аплицира се у складу 

са одлуком скупштине града којом се одређује изглед грба града Чачка и 
сврхом униформе да означава службени статус комуналног милиционара у 
обављању послова комуналне милиције. 

 
Члан 28. 

 
Ознака презимена, идентификационог броја и звања је облик 

правоугаоника димензија 100х30мм на којој је у првом реду исписан 
идентификациони број и звање (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ,  
односно КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР), а у другом реду исписано његово 
презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке „Комунална 
милиција града Чачка“ изнад горњег левог џепа, симетрично и паралелно 
постављена у односу на њу на удаљености од око 20мм. 
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Члан 29. 
 

 Поред униформи и ознака прописаних овом Одлуком комуналним 
милиционарима, када то захтевају услови рада и прописи о безбедности и 
здрављу на раду, обезбеђују се и други делови одеће (заштитна пододела и 
сл.), који не представљају њихову униформу у смислу ове Одлуке. 
 Одлуку из става 1. овог члана доноси градоначелник. 
 

Члан 30. 
 

 Комунални милиционари задужују прве униформе и ознаке прописане 
овом одлуком у року од 3 дана од дана стицања права на самостално 
обављање послова и примену овлашћења комуналног милиционара. 
 

Члан 31. 
 

 У року из члана 30. ове одлуке комуналним милиционарима, приликом 
задужења униформе и ознака, отвориће се лични картони задужења. 
 

Члан 32. 
 

           Спупањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о униформи и 
ознакама комуналних полицајаца (“Сл.лист града Чачка”, број 3/2010). 

 
Члан 33. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Чачка“. 
 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

           _____________________________ 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Одлуке о униформи и ознакама комуналних 
милиционара је члан 47. став 3. Закона о комуналној милицији («Службени 
гласник РС» број 49/2019) и члана 54. став 1. тачка 7. Статута града Чачка 
(“Сл.лист града Чачка”, број 6/2019). 

Чланом 47. став 3. Закона о комуналној милицији прописано је да 
изглед униформе и ознака на униформи комуналних милиционара и начин 
ношшења униформе, прописује јединица локалне самоуправе, по претходно 
добијеној сагласности министрства надлежног за систем локалне самоуправе, 
а ставом 4. и 5. да се боја и изглед униформе и ознаке на униформи комуналне 
милиције морају јасно разликовати од боје и изгледа униформе и ознака на 
униформи која је прописана за припаднике министрства унутрашњих послова, 
те да искључиво право ношења тамно-плаве униформе, у односу на друге 
државне органе и јавна предузећа, као и у односу на правна и физичка лица 
на која се примењују одредбе о приватном обезбеђењу, имају полицијски 
службеници, као и припадници ватрогасно-спасилачких јединица, полазници 
за основну полицијску обуку, студенти Криминалистичко-полицијског 
универзитета и приправници за полицијске службенике у статусу овлашћених 
службених лица који полицијске послове обављају у униформи. 

 
 
 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
Игор Кривокапић, дип.инж.грађ. 

 
______________________________ 



i0

O6pa3floxeHre

[lpaaHr,r ocHoB 3a AoHor.uerue o4nyre o yHn$opM14 14 o3HaKaMa KoMyHanHrx
Milflr4ql4oHapa je qnaH 47. cxaa 3. 3aroHa o KoMyHaflnoj uranr,rqrajra (<Cnyx6euu
rnacHhK PC> 6poj 4912019) ra vnana 54. crae 1. raL{Ka 7. Ctaryia rprad qaqxa
("Cn.nrcr rpa4a LlasKa", 6poj 6/201g).

HnaHona 47. cr,aa 3. 3aroHa o KoMyHanuoj rvrrn ylryju nponilcaHo je ga
il3rneA yur$opue u o3HaKa na yHraQopMr4 KoMyHaflHilx Milflylt-14oH apa v HaqilH
HOtl]tleFba yun$opnae, nponrcyje je4raHraqa JtoKaflHe caMoynpaBe, no nperxoAHo
4o6ujeuoj caff'tacHocrtA MttHucrpcrBa Ha,qflexHor 3a cilcreM floKa;rHe caMoynpaBe,
a craBoM 4. n 5. Aa ce 6oia u il3rfle.q yHraQoprvre u o3HaKe Ha ynra$opMyt KoMyHarHe
ttunwu,nie uopajy jacHo pa3nuKoBaru oA 6oje r,r il3rflena ynrasoprvre il o3HaKa Ha
yHrSopruu xoja je nponncaHa 3a npilna,qHuKe MHHmcrpcrBa yHyrpauJFbr4x nocroBa,
Te Aa rcKrbyr{t4Bo npaBo HouJeEa raMHo-nflaee ynrasopMe, y oAHocy Ha Apyre
ApxaBHe opraHe u jaana npegyaeha, Kao r y oAHocy Ha npaBHa ra $uiravxa nvqa
ua roja ce npilMer+yjy ogpeg6e o nprBarHorvr o6ea6ehersy, viMaliy nonuqujcxr,t
cnyx6eHrllil, Kao il npilnaAHLlqil BarporacHo-cnacranaqxrax jegnan4L, nofla3Hilqt43a ocHoBHy nonuqujcry o6yry, cry.qeHTr KpnunHanilcrLtqKo-nonnqujcror
yHilBep3vlrera u nprnpaBHuqv sa nonrqnjcre cnyx6enuKe y crarycy oenauJheHilx
cnyx6eurx nilqa rojr nonuqrzrjcxe nocnoBe o6aaruajy y yHrasoprvrr,r.'

HAqENHUK YNPABE
nrh, gun.ranx.rpafl.


