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Ilpe4ue:r: Haqpr O4nyre o 6ojra LI Harrlruy o3HarlaBarba Bo3r.rna u [JroBEJra r{ olpeMr.r
KOMyHanHe nrunzquje

Y upurory BaM AocraBJbaMo Harlpr O4nyre o 6ojra r,r HatrraHy o3uarraBarra
Bo3I,IJIa LI rlnoBr4Jra r{ olpeMra KoMyHa,rrHe uralraqraje, Ha pa3Marparre }I yrnpfrEname [peAJrora 3a

Cryururuny rpaAa.

HATI E,,IHI,IK I/ITPABE
nuh, guu,r.rpaf.unx.
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На основу члана 49. 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),  

 
 Скупштина града Чачка, по предходно прибављеној сагласности од Министра 
државе управе и локалне самоуправе број ____________ од _________, на седници 
одржаној ______________ 2020. године донела је 
 
  

О Д Л У К У 
 

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ 
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописује се боја и начин означавања возила и пловила 
комуналне милиције, као и опрема комуналне милиције. 

 
Члан 2. 

 
 Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила и 
пловила.  

 
II БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА 

 
Члан 3. 

 
Возила и пловила комуналне милиције су обојена, означена и опремљена за 

обављање послова из делокруга комуналне милиције. 
   

Члан 4. 

Основна боја возила комуналне милиције су плава. 
Основна боја пловила комуналне милиције су плава. 

 
Члан 5. 

 
Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне милиције је 

трака у белој боји основе, ширине 150мм. 
 

Члан 6. 

 Ознаке возила комуналне милиције чини: 
- грб града Чачка висине 350мм на предњем делу бочних страница возила и 

на поклопцу мотора, на којој је изглед грба града у складу са одлуком града којом се 
уређује употреба грба, 



- натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима тегет боје на делу траке 
из члана 5. ове одлуке иза цртежа грба града, у висини предњих врата, односно 
прве половине кабине возила, 

- натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима тегет боје, на предњој 
страни, односно поклопцу мотора возила испод цртежа грба града, као и на задњој 
страни возила изнад регистарске таблице. 

Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако да рефлектују 
светлост. 
 

Члан 7. 
 

 Цртежом или налепницом са цртежом грба града Чачка и натписом 
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на одговарајући начин означавају се и пловила 
комуналне милиције. 

 
III ОПРЕМА ВОЗИЛА 

 
Члан 8. 

 
Опрему возила комуналне милиције чини: 
1) Светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима која се састоји од једног или два 
жута ротациона светла или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана 
у кровну конзолу на којој се са предње и задње стране налази натпис „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА“ и која може бити орпемљена и уређајем с могућношћу исписивања 
наређења, 

2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина 
с микрофонском комбинацијом, 

3) ГПС/ГПРС уређај за праћење и позиционирање возила, 
4) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на фреквенцијама које 

користи комунална милиција. 
 

Члан 9. 
 

Возила комуналне милиције, поред опреме утврђене овом одлуком, морају 
имати опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу 
имати и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени. 

 
 

IV OПРЕМА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА 
 

Члан 10. 
 

Опрема комуналног милиционара, у смислу ове одлуке, јесте опрема за 
обављање послова из надлежности комуналне милиције (у даљем тексту: 
комунално-милиционарска опрема) 

 
Члан 11. 

 
Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средства 

за везивање, комунално милиционарску опрему чине: 
1. таблице „стоп комунална милиција“, 
2. пиштаљке, 
3. батеријске лампе, 



4. фото-видео опрема, 
5. уређај за аудио и видео снимање, обраду и чување података, 
6. детектрори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена, 
7. лични дозиметри за мерење јонизјућих зрачења, 
8. двогледи, 
9. уређаји за детекцију присуства угљендиоксида, 
10. електронски ласерски уређаји за мерење удаљености, 
11. ГПС ручни електронски уређај за орјентацију и навигацију. 

 
Начелник градске управе може наложити да се изврши набавка друге опреме, 

уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга комуналне 
милиције. 

 
Члан 12. 

 
Евиденцију о задужењу опремом комуналне милиције води Градска управа за 

финансије, у складу са прописима о материјално финансијском пословању. 
 
 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

         Члан 13. 
 

 Стпањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о боји и начину 
означавања возила и пловила и о опреми комуналне полиције („Сл. лист града 
Чачка, број 3/2010). 
 

Члан 14. 
 

 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 

 

           _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Правни основ за доношење Одлуке о боји и начину означавања возила и 

пловила и о опреми комуналне полиције је члан 49. 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 49. став Закона о комуналној милицији прописано је да ради 
обављања послова из своје надлежности комунални милиционари употребљавају 
службена возила и посебну опрему, а на водном подручју које је у надлежности 
јединице локалне самоуправе могу употребљавати и служена пловила, да се ознаке 
на службеним возилима и пловилима састоје од назива комуналне милиције и 
јединице локалне самоуправе и од грба јединице локалне самоуправе, нанетог у 
прописаним димензијама, те да боју и начин означавања возила и пловила, као и 
опрему комуналне милиције, прописује јединица локалне самоуправе, по претходно 
прибављеној сагласноси министра надлежног за локалну самоуправу. 

 
 

 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

  Игор Кривокапић, дип.инж.грађ. 
 

______________________________ 
 



O6pa3floxerue

llpaenra ocHoB 3a ,qoHor.xerue OgnyKe o 6ojvt u HaqilHy o3HaqaBaFba Bo3ilfla r
nfloBmfla r o onpeMil KoMyHaflHe nonr4quje je qflaH 49. cras 3. 3arona o xoruyuanuoj
wiwnwtyju (<Cnyx6eHVrnaclnx PC> 6poj4912019) ra vnaHa 54. crae 1. raqra T.Ctatyra
rpaga 9aqra ("Cn.nucr rpa4a LlavKa",6poj 6/2019).

LlnaHona 49. craB 3aroHa o rorvryHanHoj viunwtyju nponilcaHo je ga pa1vt
oOaerbat-ba nocfloBa raa ceoje HarqnexHocrr4 KoMyHanHn MilnuLlt4oHapil ynorpeOruaaajy
cnyx6eHa Bo3hna r noce6Hy onpeMy, a Ha BorqHoM no4pyvjy xoje je y na4nexHocrm
jeAuunqe floKaflHe caMoynpaBe Mory ynorpe6ruaBarta il cnyxeHa nfloBnfla, rqa ce o3HaKe
Ha cnyx6eHilM Bo3nflilMa il nrroBr4flilMa cacroje og Ha3ilBa KoMyHanHe rvrnnmqrje r,r

jegrHrqe noKaflHe caMoynpaBe il oA rp6a jegraHyrqe noKaflHe caMoynpaBe, HaHeror y
nponilcaHuM EmMeHaujaua, Te Ea 6oJy u Haq[H o3HaqaBaFba Bo3ilna il nfloBr4na, Kao il
onpeMy KoMyHaJ'tHe Mt4nrqtaje, nponucyje jegrHuqa noKanHe caMoynpaBe, no nperxo4Ho
n pn6aerueHoj carnacHoct4 M t4 H l4crpa HarqnexHor 3a fl oKafl Hy ca Moyn paBy.

HAqEflH14K YNPABE
xanuh, Arn.uHx.rpaF;.


