Комунална Mилиција Града Ниша
Адреса: Станица у улици Катићевој бр.29
Телефон: 018/415-02-01
Факс: 018/415-02-41
Е-маил: komunalna.policija@gu.ni.rs

и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање

противпожарном путу и степениц

㜄䀀⸀⤀;

10.000 до 50.000 динара. Закон
(„Сл.гласник РС“, бр.51/2009)

о

комуналној

милицији

Члан 44
Комунални полицајац у обављању службене дужности има статус
службеног лица и ужива кривичноправну заштиту прописану
законом. Закон о комуналној милицији („Сл.гласник РС“,
бр.51/2009)

У обављању послова комуналне милиције, комунални полицајац има
следећа овлашћења:

1. упозорење;
2. усмено наређење;
3. провера идентитета;
4. довођење;
5. прегледање лица и предмета;
6. привремено одузимање предмета;
7. видео надзор;
8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене
палице и средстава за везивање.

О ПОЧЕЦИМА РАДА КОМУНАЛНЕ милицијe

Комунална милиција Града Ниша почела је са радом 22. Децембра
2010. године. Првобитни састав чинили су: Координатор

још 13 комуналних полицајаца, након завршетка обуке за примену
овлашћења и обављања послова комуналне милиције у центру за
обуку у Кули. Децембра месеца 2015.године број комуналних
полицајаца се увећао за 25 комуналних полицајаца, након
завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова
комуналне милиције у центру за обуку у Сремском Каменици.
У складу са начелом економичности по Закону о комуналној
милицији при образовању и уређењу комуналне милиције

ЗАКОН И ОДЛУКЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ ПОСТУПА KОМУНАЛНA Милиција
Комунална милиција Града Ниша спроводи своје активности на
основу Закона о комуналној милицији, Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму, Закон и јавном
реду и миру, Закона о јавном окупљању и поступа по градским
одлукама које доноси Скупштина Града Ниша.
Одлуке по којима поступа Комунална милиција су следеће:
Одлука о комуналном реду
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града
Ниша
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника
на територији Града Ниша
Одлука о јавним паркиралиштима
Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и
управљању комуналним отпадом,
Одлука о условима
енергијом,

и

начину

снабдевања

топлотном

Одлука о местима и начину извођења домаћих љубимаца на
јавним површинама на територији Града Ниша,
Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији
Града Ниша,
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији
Града Ниша,
Одлука о постављању пловила на делу обале и водног
простора на територији Града Ниша.
На основу Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње
комуналне милиције и инспекцијских служби Града Ниша и
градских општина,
Kомуналнa милицијa може да поступа и по следећим одлукама:
Одлука
Одлука
Одлука
Одлука

о
о
о
о

водоводу и канализацији,
димничарским услугама,
пијацама,
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању,

Одлука о уређењу и одржавању
рекреационих површина,
Одлука о јавној расвети,

паркова,

зелених

и

