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На основу члана 11.  Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 
51/2009)  

Градско веће Града Ниша, по претходно прибављеном мишљењу начелника Управе 
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 1361/2011-09, од 30.05.2011. 
године, на седници дана 07.06.2011. године, доноси 
 
 
        

План рада  
комуналне полиције Града Ниша 

за 2011 год. 
 

 
 
 

Оквирни план рада комуналне полиције 
Града Ниша 

 
  Рад комуналне полиције на територији Града Ниша у планском  периоду  базира се 
на: 
1.  Стварању материјално-техничких услова за функционисање службе комуналне 
полиције, 
2.   Усклађивању и доношењу неопходних нормативно-правних аката, 
3.   Упознавању грађана са пословима и надлежностима комуналне полиције, 
4.  Уочавању, прикупљању информација од грађана и формирању базе података, 
процене стања и давање приоритета, 
5.   Повећању броја ангажованих комуналних полицајаца у складу са законом, 
6.   Пружању помоћи органима града (асистенција), 

      7.   Предузимању хитних мера и учествовању у вршењу спасилачке функције, 
      8.   Оперативном раду. 
 

 
План рада комуналне полиције  

                                     
 

1. Стварање материјално-техничких услова за функционисање службе 
комуналне полиције 

 
  Комунална полиција је посебна унутрашња организациона јединица у оквиру 
управе надлежне за комуналне делатности, коју је, имајући у виду специфичност 
њених послова, неопходно опремити и адекватним материјалним средствима. Под 
неопходним материјалним средствима се подразумавају она средства и опрема који 
су прописани Одлуком о изгледу униформе и ознакама комуналних полицајаца, 
Одлуком о боји и начину означавања возила и опреме комуналне полиције. 
 

 
 

 



2.    Усклађивање и доношење нормативно-правних аката 
 

   Комунална полиција у складу са Законом о комуналној полицији обавља следеће 
послове: 
А)  Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за обављање 
комуналне делатности, 
Б)  Вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из 
области комуналне и других делатности из надлежности града, 
В) Остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима града, 
Г)  Заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других 
јавних објеката од значаја за град, 
Д)  Подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота 
у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности 
града, 
Ђ)  Предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције. 
 
   Законом о комуналној полицији је предвиђено да комунални полицајац може 
применити одређена овлашћења, и то: изрицање мандатне казне, подношење 
кривичне пријаве, подношење захтева за покретање прекршајног поступка и 
обавештавање другог органа ради предузимања одговарајућих мера. Наведена 
овлашћења могу бити дата генерално, једним прописом или прописивањем врсте 
овлашћења и услова за њихову примену посебним одлукама града којима се уређују 
поједина од наведених питања.  
 

 
3. Упознавање грађана са пословима и надлежностима 

комуналне полиције 
 

  У циљу популаризације комуналне полиције и едукације грађана о потреби 
поштовања комуналног реда, биће настављена кампања упознавања грађана са 
пословима и овлашћењима комуналне полиције и то првенствено кроз гостовања на 
локалним ТВ станицама као и непосредним присуством на терену где би грађанима 
биле пружене све информације у вези надлежности комуналне полиције. 
 
 

4. Уочавање проблема, прикупљање информација од грађана и 
формирање базе  података, процена стања и давање приоритета у 

обављању послова 
 

  Према Закону о комуналној полицији, комунална полиција обавља своје послове и 
организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда. 
Успех рада комуналне полиције у локалној заједници заснован је на изградњи узајамно 
корисних веза између комуналне полиције и грађана. Резултат такве сарадње био би 
прикупљање релевантних информација, које су од користи у раду комуналне полиције, 
а грађанима би на тај начин били систематски решавани проблеми који их окружују. Од 
прикупљених информација непосредним присуством на терену и од грађана, 
формираће се база података, што ће допринети одређивању приоритета у обављању 
послова комуналне полиције. 
 
 



 
5.  Повећање броја ангажованих комуналних полицајаца 

 
  У складу са Законом о комунално полицији и начелом економичности, Град 
обезбеђује да број комуналних полицајаца одговара броју становника града, тако да на 
сваких пет хиљада становника не може бити више од једног комуналног полицајца. 
С обзиром да је садашњи број комуналних полицајаца далеко испод прописаног 
законом, а стварне потребе града далеко веће, неопходно је у 2011 год. повећати број 
комуналних полицајаца како би се могао организовати рад у три смене. 
 

6. Пружање помоћи органима града (асистенција) 
 

        Комунална полиција, у складу са Законом, пружа помоћ надлежним органима 
Града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке 
скупштине Града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других 
странака, када по оцени надлежног органа града или овлашћене организације постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства 
комуналних полицајаца. 

 
7. Предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције 

         Пружање помоћи приликом елементарних непогода и других несрећа и 
отклањање последица тих непогода и несрећа.је једна од обавеза комуналне полиције. 
Као посебна унутрашња организациона јединица у оквиру управе надлежне за 
комуналне делатности,  са обученим и спремним људством, комунална полиција је по 
природи ствари позвана да хитно реагује и помогне другим снагама у систему заштите 
и спасавања, како би се благовремено спречиле евентуалне опасности за људе и 
имовину од различитих елементарних непогода (поплаве, временске непогоде и друго), 
техничко-технолошких и других несрећа.  

           
8.   Оперативни рад 

                                               
Организациона шема рада комуналне полиције  

 
Рад по сменама 

 
Комунална полиција ради у две смене, и у дане викенда, када је  организовано 
дежурство ради пријема позива грађана. Такође, организована је и екипа за дежурство 
Начелник комуналне полиције ће одређивати патролне реоне и тежишне задатке 
комуналних полицајаца. 
Оваква организација послова даље ће се прилагођавати у циљу повећања ефикасности 
рада, а имајући у виду повећање броја ангажованих комуналних полицајаца.                                            

 
Примарни задаци 

 
 У наредном периоду рада, а на основу досадашњих искустава у раду и претходно 
обављене анализе комуналних проблема у граду, примарни задаци на којима ће бити 
тежиште рада комуналне полиције  су пре свега  одржавање јавне хигијене у граду, 
спречавање коришћења јавне површине супротно њеној намени, паркирања на јавним 



зеленим површинама, пружање помоћи органима града (асистенција) као и рад по 
пријавама грађана.  
Све наведено биће остварено пре свега сталним присуством комуналних полицајаца на 
местима одржавања реда и применом законских и других позитивних прописа којима 
су  прописана овлашћења комуналне полиције. 
  
 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 
 
Број: 541-8/2011-03       Председник  

 
У Нишу, 07.06.2011. године 

  мр Милош Симоновић 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 

 


