
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 07.06.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Стратешки план 
комуналне полиције Града Ниша. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Стратешки план комуналне 
полиције Града Ниша 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 Иван Вељковић, начелник Одељења комуналне полиције УКДЕС. 
 
 
  
 
Број: 541-7/2011-03 
Датум: 07.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 



 На основу члана 11. Закона о комуналној полицији („Службени гласник 
РС“, број 51/2009) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2011. године доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 

 I Даје се сагласност на Стратешки план комуналне полиције Града 
Ниша, број 541-6/2011-03 који је донело Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној дана 07.06.2011. године. 
 
 
 II Решење доставити: Градском већу Града Ниша и Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник  
 

Проф. др. Миле Илић 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 11. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 
51/2009, предвиђено је да Стратешки план комуналне полиције доноси Градско 
веће, на предлог начелника комуналне полиције, и да Скупштина града даје 
сагласност на исти. 

Градско веће града Ниша је на предлог начелника Одељења комуналне 
полиције, на седници одржаној дана 07.06.2011. године донело Стратешки план 
комуналне полиције, број 541-6/2011-03. 



Предлог стратешког плана комуналне полиције Града Ниша  садржи 
уводни део, са наведеним законским основом за његово доношење и утврђеним 
разлозима и циљевима његовог доношења, Сврху и унутрашње уређење 
комуналне полиције, са основним смерницама за рад, Послове и овлашћења 
комуналне полиције, са наведеним надлежностима и  законским овлашћењима, 
пратећим пословима и начином рада,  део о Комуналним полицајцима, Опреми 
и материјално техничким средствима, Усклађивању послова и Визију развоја, 
која се заснива на стварању комуналне полиције Града Ниша као савремене и 
модерне градске службе која ће квалитетно и стручно извршавати послове из 
своје надлежности.  

Поред утврђене законске обавезе за његово доношење, разлози за 
доношење Стратешког плана комуналне полиције Града Ниша произилазе из 
потребе за унапређењем квалитета  живота на територији града Ниша, као и  
успостављањем  и одржавањем комуналног и другог законом уређеног реда од 
значаја за комуналну делатност. Стратешким планом се, поред примене 
наведених законских овлашћења у обављању послова комуналне полиције,  као 
темељ успешног рада и остваривања циљева и задатака комуналне полиције 
истиче и њена стална сарадња са грађанима, градским инспекцијским службама 
и полицијом, како би се на један свеобухватан начин идентификовали  и 
решили актуелни проблеми у локалној заједници. 

 
У Нишу, јуна 2011. године 

 
 


