
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 15.03.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и 
опреми Комуналне милиције. 
 

II Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и опреми 
Комуналне милицијеодлуке о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне 
милиције, 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 Милан Ђорђевић, начелник Комуналне милиције, Градска 
управа за комуналне делатности и инспекцијске послове .  
  
 
 
Број:  271-3/2021-03 
У Нишу,  15.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 

 
На основу члана 49. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник 

РС“, број 49/2019) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

 Скупштина Града Ниша, по претходно прибављеној Сагласности министра 
државне управе и локалне самоуправе број 021-01-00138/1/2021-24 од 05.02.2021. 
године, на седници одржаној                          2021. године донела је 

 
 

 О Д Л У К У 
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ 
 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се боја и начин означавања возила Комуналне милиције, 
опрема возила и друга опрема коју користе комунални милиционари. 
 Сви појмови који се у овој одлуци користе у граматичком мушком роду, 
подразумевају мушки и женски природни род. 
 

Члан 2. 
 Возила и опрема, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила прописно 
обојена, означена и опремљена за обављање послова из надлежности Комуналне 
милиције. 
 

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА 
  

Члан 3. 
 Основна боја возила Комуналне милиције је бела. 
   

Члан 4. 
 Поред основне боје, уздуж бочних страница возила Комуналне милиције је 

трака црвене боје, ширине најмање 150 мм. 
 

Члан 5. 
 Ознаке возила Комуналне милиције чине: 
1. по један цртеж или налепница са цртежом грба града Ниша висине најмање 200 

мм на предњем делу бочних страница возила, односно висине најмање 350 мм 
на поклопцу мотора; 

2. натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима плаве боје на делу траке 
из члана 4. ове одлуке иза цртежа грба града, у висини предњих врата, односно 
прве половине кабине возила; 

3. натпис „ГРАД НИШ КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима плаве боје 
на предњој страни, односно поклопцу мотора возила испод цртежа грба града, 
као и на задњој страни возила изнад регистарских таблица.  
 
Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако да рефлектују светлост. 
 



 

 
 

III. ОПРЕМА ВОЗИЛА 
 

Члан 6. 
 Опрему возила Комуналне милиције 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 ротациона светла или од два извора трепћућег светла жуте боје 
интегрисана у кровну конзолу на којој се са предње и задње стране налази 
натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ и која може бити опремљена уређајем с 
могућношћу исписивања наређења; 

2. уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с 
микрофонском комбинацијом; 

3. уграђен колски радио уређај за пријем и предају на фреквенцијама које користи 
Комунална милиција. 
 

Члан 7. 
 Возила Комуналне милиције, поред опреме утврђене овом одлуком, морају 

имати опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати 
и другу опрему и уређаје сагласно њиховој намени. 

 
IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА 

 
Члан 8. 

 Опрема комуналних милицонара, у смислу ове одлуке, јесте опрема за 
обављање послова из надлежности комуналне милиције (у даљем тексту: опрема 
Комуналне милиције) и опрема која је потребна за успостављање информатичко-
комуникацијске повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема). 

 
Члан 9. 

 Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице, средстава за 
везивање и распршивача са надражујућим дејством, опрему Комуналне милиције чине: 

1. таблице „стоп комунална милиција“; 
2. пиштаљке; 
3. батеријске лампе; 
4. фото-видео опрема; 
5. уређаји за аудио и видео дигитално снимање, обраду и чување података; 
6. детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена; 
7. лични дозиметри за мерење јонизујућег зрачења; 
8. двогледи; 
9. уређаји за детекцију присуства угљенмоноксида; 
10. електронски ласерски уређаји за мерење удаљености; 
11. GPS ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију. 

Начелник Комуналне милиције може, у складу са процедуром утврђеном 
прописима Града, предложити да се изврши набавка и друге опреме која је неопходна 
за обављање послова из делокруга Комуналне милиције, уколико коришћене такве 
опреме није противно закону и другим прописима, којом се задужују руководиоци 
подручних организационих јединица Комуналне милиције. 
 



 

Члан 10. 
 Пратећу опрему Комуналне милиције чине: 

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 9. став 2. ове 
одлуке. 
 

Члан 11. 
 Опрему из члана 9. и 10. ове одлуке, по налогу начелника  Комуналне милиције, 
задужују руководиоци подручних организационих јединица Комуналне милиције, а 
могу је задужити и комунални милиционари лично. 
 

Члан 12. 
 Комунална милиција води евиденцију о задужењу опремом подручних 
организационих јединица и личном задужењу опремом комуналних милиционара у 
складу са Правилником о садржини евиденција које води комунална милиција, начину 
њиховог вођења и уништавању одређених података. 
 Подаци из евиденције из става 1. овог члана и документи који садрже податке о 
задужењу опремом чувају се до истека рока утврђеног Правилником из става 1. овог 
члана. 
 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боји и начину 
означавања возила и опреми комуналне полиције („Службени лист Града Ниша“, број 
91/2009). 
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“. 
 

Број:  
У Нишу, 
  

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
       Председник 

 
                          Бобан Џунић
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о боји и начину означавања возила и опреми 
комуналне милиције садржан је у члану 49. став 3. Закона о комуналној милицији 
(„Службени гласник РС“, број 49/2019) и члану 37. Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), којима је прописана надлежност 
јединице локалне самоуправе, односно Скупштине Града Ниша да, по претходно 
прибављеној сагласности министра надлежног за локалну самоуправу, прописује боју 
и начин означавања возила, као и опрему комуналне милиције. 

    Такође, Законом  о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016, 24/2018 и 
87/2018) је прописано да право на употребу назива „Полиција“ имају искључиво 
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране Републике Србије, па је 
неопходно, са одредбама овог Закона усагласити означавање возила и опреме коју 
користе припадници Комуналне милиције у Граду Нишу. 

Имајући у виду наведено, нацртом Одлуке о боји и начину означавања возила и 
опреми комуналне милиције прописани су боја и ознаке на возилима Комуналне 
милиције, а дефинисано је и шта чини опрему возила Комуналне милиције. Такође је 
прописана и прецизирана и опрема коју комунални милиционари користе у вршењу 
послова из своје надлежности. 

За спровођење ове Одлуке, односно за означавање возила Комуналне милиције 
обезбеђена су финансијска средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину. 

На наведени нацрт Одлуке претходно је прибављена Сагласност министра 
државне управе и локалне самоуправе број 021-01-00138/1/2021-24 од 05.02.2021. 
године, као и Мишљење Градске управе за органе Града и грађанска стања,  број 166-
1/2021-08 од 01.02.2021. године.                         

Имајући у виду наведено, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт Одлуке као у диспозитиву. 

 
  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

    
         

           В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
                                                   

 Јасмина Крстић 
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