
 
 
 
 
 
 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 План рада комуналне 
полиције Града Ниша за 2011. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на План рада комуналне полиције 
Града Ниша за 2011. годину 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 Николић, начелник Одељења комуналне полиције УКДЕС. 
 
 
  
 
Број: 541-9/2011-03 
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 План рада комуналне полиције Града Ниша 
за 2011. годину, број 541-8/2011-03 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  годишње планове рада комуналне полиције усваја 
Градско веће, на предлог  начелника комуналне полиције, уз претходно 
прибављено мишљење начелника јединственог органа у чијем је саставу 
образовано одељење комуналне полиције, и да Скупштина града даје 
сагласност на исти. 



 Градско веће Града Нишa је, на седници одржаној дана 07.06.2011.године 
усвојило План рада  комуналне полиције Града Ниша за 2011. годину, број 541-
8/2011-03. 

 План рада комуналне полиције Града Ниша за 2011. годину садржи 
конкретне мере и задатке које треба предузети у циљу успостављања 
квалитетне и ефикасне организације рада комуналне полиције, као посебне 
унутрашње организационе јединице у оквиру Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 

 У том смислу, План рада комуналне полиције Града Ниша за 2011. годину 
се заснива на стварању материјално техничких услова за функционисање 
службе, усклађивању и доношењу неопходних нормативно-правних аката, 
упознавању грађана са пословима и надлежностима комуналне полиције, 
уочавању, прикупљању информација од грађана и формирању базе комуналне 
проблематике, процени стања и давању приоритета.,повећању људства 
комуналне полиције у складу са законом,  пружању помоћи органима града 
(асистенција), предузимању хитних мера и учествовању у вршењу спасилачке 
функције и оперативном раду, са организационом шемом рада комуналне 
полиције. 
 
У Нишу, јуна 2011. године 
 
 


