
 
 
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

   I  Утврђује се Предлог одлуке о облицима и начину остваривања сарадње 
комуналне полиције и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина. 
 
            II Предлог одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне 
полиције и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина, 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 Дејан Јовановић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 
 
 
 
Број: 1747-10/2009-03 
У Нишу, 17.12.2009. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

  
Председник 

 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 На основу члана 7 Закона о комуналној полицији (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 51/2009) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист 
града Ниша'', број 88/2008) 

Скупштина Града Ниша, на седници од            2009. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА САРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ ГРАДА НИША И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
 
 

Члан 1 
 

Одељење комуналне полиције, инспекцијске службе Града и инспекцијске 
службе градских општина, дужне су да остварују међусобну сарадњу у обављању 
послова из надлежности комуналне полиције и инспекцијских служби, у складу са 
законом, прописима града и овом одлуком. 

О остваривању међусобне сарадње Одељења комуналне полиције и 
инспекцијских служби Града и инспекцијских служби градских општина ( у даљем 
тексту: инспекцијске службе) старају се начелник Одељења комуналне полиције, 
начелник градске управе надлежне  за инспекцијске послове и начелници управа 
градских општина. (у даљем тексту: руководиоци инспекцијских служби) 

 
Члан 2 

 
Одељење комуналне полиције обавештава надлежну инспекцијску службу о 

питањима од значаја за обављање послова те службе, а нарочито о уоченим 
потребама за обављање инспекцијског надзора. 

Инспекцијске службе обавештавају Одељење комуналне полиције о питањима 
од значаја за обављање послова комуналне полиције. 

Обавештења из става 1 и 2 овог члана достављају се неодложно и по правилу 
писаним  путем, а у случају хитности могу се достављати телефоном и непосредним 
усменим обраћањем. Сва достављена обавештења се евидентирају. 

 
Члан 3 

 
Одељење комуналне полиције и инспекцијске службе размењују информације 

од значаја за обављање послова из свог делокруга. 
Када је то потребно за извршавање послова из њихове надлежности, Одељење 

комуналне полиције може захтевати од инспекцијских служби, односно инспекцијска 
служба од Одељења комуналне полиције, достављање података из евиденција које 
воде у складу са законом и прописима Града. 

На податке о личности садржане у евиденцијама из става 2 овог члана 
примењују се прописи о заштити података о личности. 

 
Члан 4 

 
Ако је инспекцијској служби за обављање послова из њене надлежности 

потребна непосредна помоћ Одељења комуналне полиције, руководилац 
инспекцијске службе поднеће образложени захтев за пружање непосредне помоћи 
начелнику Одељења комуналне полиције. 



Захтев из става 1 овог члана може се односити само на послове из 
надлежности Одељења комуналне полиције, утврђене законом и Одлуком о 
организацији градских управа Града Ниша. 

 
Члан 5 

 
Одељење комуналне полиције и инспекцијске службе могу предузимати 

заједничке мере и активности од значаја за обављање послова комуналне полиције 
и инспекцијских служби. 

Заједничке мере и активности Одељења комуналне полиције и инспекцијских 
служби планирају се унапред. 

Приликом предузимања заједничких мера и активности Одељења комуналне 
полиције и инспекцијских служби, комунални полицајац може, на оправдани усмени 
захтев службеног лица инспекцијске службе и под условима утврђених законом, 
проверити идентитет лица, прегледати лице и предмете и привремено одузети 
предмете. 

 
Члан 6 

 
Начелник Одељења комуналне полиције одредиће комуналног полицајца, а 

руководилац инспекцијске службе службено лице, које ће се старати о ефикасном 
остваривању међусобне сарадње Одељења комуналне полиције и инспекцијских 
служби. 

 
Члан 7 

 
У случају одбијања или отежаног одвијања међусобне сарадње, начелник 

Одељења комуналне полиције, односно руководилац инспекцијске службе, 
обавестиће о томе начелника управе којој организационо припада комунална 
полиција. 

 
Члан 8 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу Града Ниша'' 
 
 
Број: 
У Нишу,         2009. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 

              Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 

 Правни основ за доношење ове одлуке је члан 7 Закона о комуналној полицији 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 51/2009) којим је прописано да 
Скупштина Града ближе прописује облике и начин остваривања сарадње комуналне 
полиције и инскпекцијских служби. 

 О остваривању међусобне сарадње Одељења комуналне полиције и 
инспекцијских служби Града и инспекцијских служби градских општина старају се 
начелник Одељења комуналне полиције, начелник градске управе надлежне  за 
инспекцијске послове и начелници управа градских општина. 

Такође, предлаже се да комунална полиција и инспекцијске службе Града и 
Градских општина, у циљу ефикаснијег и бољег обављања послова из своје 
надлежности, могу предузимати заједничке мере и активности. 

Како је одредбама Закона утврђена обавеза Скупштине Града да донесе акт 
којим се ближе прописују облици и начин остваривања наведене сарадње, то се 
предлаже доношење ове одлуке. 

 
 

 
 


