На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и опреми
комуналне полиције.
II Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и опреми комуналне
полиције, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Дејан Јовановић, начелник Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај.

Број: 1747-12 /2009-03
У Нишу, 17.12.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 41 Закона о комуналној полицији (''Службени гласник
РС'', бр. 51/2009) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', бр.88/2008).
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној
2009. године
донела је
ОДЛУКУ
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА
И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком утврђује се боја и начин означавања возила комуналне
полиције, опрема возила и друга опрема коју користе комунални полицајци.
Члан 2
Возила у смислу ове одлуке јесу службена моторна возила, прописно
обојена, означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање
других послова из делокруга комуналне полиције.
БОЈЕ И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА
Члан 3
Основна боја возила комуналне полиције је бела.
Члан 4
Ознаке возила комуналне полиције чини:
1) грб Града Ниша висине најмање 200 мм на предњем делу бочних
страница возила, односно висине најмање 350 мм на предњем поклопцу возила;
2) натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ исписан словима светлоплаве
боје иза грба Града, у висини предњих врата, односно прве кабине возила;
3) натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ исписан словима светлоплаве
боје на предњем поклопцу возила испод грба Града, као и на задњој страни
изнад регистарске таблице.

Ознаке из става 1 овог члана морају бити израђене тако да рефлектују
светлост.
ОПРЕМА ВОЗИЛА
Члан 5
Опрему возила комуналне полиције 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 ротирајућа светла или од два извора трепћућег светла жуте боје
интегрисана у кровну конзолу на којој се са предње и задње стране налази
натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ и која може бити опремљена и уређајем с
могућношћу исписивања наређења;
2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих
висина са микрофонском комбинацијом;
3) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на фреквенцијама које
користи комунална полиција.
Члан 6
Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене овом одлуком,
морају имати опрему утврђену прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.

ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 7
Поред униформе и средстава принуде, односно службне палице и
средстава за везивање, комунално-полицијску опрему чине:
1) таблице „стоп комунална полиција“
2) пиштаљке
3) батеријске лампе
4) фото-видео опрема
5) уређаји за аудио-видео дигитално снимање, обраду и чување података
6) детектори метала-ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена
7) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења
8) двогледи
9) уређаји за детекцију присуства угљен-диоксида
10) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености

11) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.
Начелник комуналне полиције може наложити да се изврши набавка,
односно да се организационе јединице комуналне полиције задуже и другом
опремом, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга
комуналне полиције.
Члан 8
Опрему комуналне полиције чине и:
1) радио уређаји и њихови додаци;
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући
комуникацијски уређаји и сигурносни системи са одговарајућим
хардверским и софтверским компонентама;
3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема која се
може набавити, односно задужити под условима и на начин из члана 7 став 2
ове одлуке.
Члан 9
Опрему из члана 7 и 8 ове одлуке, по налогу начелника комуналне
полиције задужују организационе јединице комуналне полиције, а могу је
задужити и комунални полицајци лично.

Члан 10
Комунална полиција води евиденцију о задужењу опремом
организационих јединица и личном задужењу опремом комуналних полицајаца,
у складу са прописима о материјално-финансијском пословању.
Подаци из евиденције из става 1 овог члана и документи који садрже
податке о задужењу опремом означавају се на прописан начин ознаком
тајности.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ по
сагласности министра надлежног за локалну самоуправу.

прибављеној

Члан 12
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Ниша“.
Број:
У Нишу,

2009. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 41 Закона о комуналној
полицији (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009) којим је прописано да боју,
начин означавања возила комуналне полиције, опрему возила и другу опрему
коју користе комунални полицајци, прописује Скупштина Града.
Предложеним одредбама члана 3 и 4 утврђује се боја и начин означавања
возила која користи комунална полиција у обављању послова из своје
надлежности.
Одредбама чланова 5, 6, 7 и 8 прописана је опрема неопходна за
обављање послова комуналне полиције.
Из наведених разлога предлажемо Скупштини Града Ниша да донесе
одлуку.

