
Broj: 06-176/21-2
U Novom Pazaru, 30. jula 2021. godine

GRADSKO VE^E GRADA NOVOG PAZARA

Gradsko vede grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predla^e

SkupStini grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Odluke o boji i nadinu oznadavanja vozila i plovila i opremi komunalne
milicije grada Novog Pazara, uz predhodno pribavljeno miSljenje Ministarstva drzavne
uprave i lokalne samouprave.

zakljuCak

Na osnovu dlana 46. i 47. a u vezi sa dlanom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu2beni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i
47/18), dlana 66. stav 1. tadka 21. Statuta grada Novog Pazara (,,Slu^beni list grada Novog
Pazara", broj 6/19) i dlana 67. Poslovnika Gradskog veda grada Novog Pazara (,,Slu2beni list
grada Novog Pazara", broj 7/14 i 8/16), Gradsko vede grada Novog Pazara, na sednici

odr^anoj 30. jula 2021. godine, donosi
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         ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 49. став 3. Закона о 

комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19), члана 15. став 1. тачка 29) и члана 

46. став 1. тачка 7) Статута Града Новог Пазара („Службени лист Града Новог Пазара“, број 

6/19), Скупштина Града Новог Пазара, на седници одржаној ______________ године, по 

претходно добијеној сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе 

(сагласност број _____ од ___________ године), донела је 

 

О Д Л У К У 

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се боја и начин означавања возила и пловила комуналне 

милиције Града Новог Пазара, опрема возила и друга опрема коју користе комунални 

милиционари Града Новог Пазара. 

Члан 2. 

 Возила и опрема, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила и службена 

пловила, прописно обојена, означена и опремљена за одржавање комуналног реда и других 

послова из делокруга комуналне милиције. 

 

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА 

 

Члан 3. 

 Основна боја возила комуналне милиције је бела. 

 Основна боја пловила комуналне милиције је бела. 

Сви натписи на возилима и пловилима исписују се на српском језику ћириличким, и 

босанском језику латиничним писмом. 
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Члан 4. 

 Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне милиције су траке сиве 

и окер боје, ширине најмање 7 цм, док је између њих трака основне боје исте ширине. 

 

Члан 5. 

 Ознаке возила комуналне милиције чине: 

1. цртеж или налепница са цртежом грба града Новог Пазара висине најмање 20 цм на 

предњем делу бочних страница возила, односно висине најмање 35 цм на поклопцу 

мотора, а изглед грба Града Новог Пазара у складу са одлуком Скупштине Града Новог 

Пазара којом се уређује изглед и употреба грба; 

2. натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима тамно сиве боје, испод трака из 

члана 4 ове одлуке, иза цртежа грба града, у висини предњих врата, односно прве 

половине кабине возила; 

3. натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан словима тамно сиве 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. 

Члан 6. 

 Цртежом или налепницом са цртежом грба града и натписом “КОМУНАЛНА 

МИЛИЦИЈА“ на одговарајући начин означавају се и пловила комуналне милиције. 

 

III. ОПРЕМА ВОЗИЛА 

Члан 7. 

 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. 

 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. 
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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: комунално-милицијска опрема) 

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, комунално-милицијску опрему чине: 

1. таблице „стоп комунална милиција“; 

2. пиштаљке; 

3. батеријске лампе; 

4. фото-видео опрема; 

5. уређај за очитавање биометријских личних карти; 

6. уређаји за аудио и видео дигитално снимање, обраду и чување података; 

7. детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена; 

8. лични дозиметри за мерење јонизујућег зрачења; 

9. двогледи; 

10. уређаји за детекцију присуства угљенмоноксида; 

11. електронски ласерски уређаји за мерење удаљености; 

12. GPS ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију. 

Начелник Одељења комуналне милиције може, у складу са процедуром утврђеном 

прописима града Новог Пазара, предложити да се изврши набавка и организационе јединице 

комуналне милиције задуже и другом опремом која је неопходна за обављање послова из 

делокруга комуналне милиције, уколико коришћење такве опреме није противно закону и 

другим прописима. 

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 заштити 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 чл. 9. и 10, ове одлуке, по налогу начелника Одељења комуналне милиције, 

задужују организационе јединице комуналне милиције, а могу је задужити и комунални 

милиционари лично. 
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Члан 12. 

 Одељење комуналне милиције води евиденцију о задужењу опремом 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 чувајусе до истека рока утврђеног Правилником из става 1. овог члана. 

 

V. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Новог Пазара“. 

 

Скупштина Града Новог Пазара                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Број________, ______________ године                                        др Анела Халиловић Шемсовић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I – Правни основ 
 

Правни основ за доношење Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и 
опреми комуналне милиције Града Новог Пазара (у даљем тексту:Одлука) садржан је у члану 
49. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19), којим је 
прописано да боју и начин означавања возила и пловила, као и опрему комуналне милиције, 
прописује јединица локалне самоуправе, по претходно добијеној сагласности министарства 
надлежног за систем локалне самоуправе, члану 15. став 1. тачка 29) Статута града Новог 
Пазара („Службени лист Града Новог Пазара”, број 6/19), којим је прописано да Град, преко 
својих органа, у складу са Уставом и законом образује комуналну милицију, обезбеђује и 
организује вршење послова комуналне милиције складу са законом и члану 46. став 1. тачка 7) 
овог статута којом је прописано да Скупштина града, у складу са законом доноси прописе и 
друге опште акте из надлежности града. 
 

II – Разлози за доношење Одлуке 

 
Разлози за доношење Одлуке садржани су у обавези општине/града да реализује 

одредбе члана 49. Закона о комуналној милицији, којим је прописано да ради обављања 
послова из своје надлежности комунални милиционари употребљавају службена возила и 
посебну опрему, а на водном подручју које је у надлежности јединице локалне самоуправе 
могу употребљавати и службена пловила, да се ознаке на службеним возилима и пловилима 
састоје  од назива комуналне милиције и јединице локалне самоуправе и од грба јединице 
локалне самоуправе, нанетог у прописаним димензијама и да је јединици локалне самоуправе 
је дато овлашћење да својом одлуком пропише боју и начин означавања возила и пловила, 
као и опрему комуналне милиције, по претходно добијеној сагласности министарства 
надлежног за систем локалне самоуправе.  

Према члану 55. Закона о комуналној милицији, између осталог, обавеза надлежног 

органа јединице локалне самоуправе је да доносе пропис, односно одлуку о боји и начину 
означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције у року од три месеца од 
доношења акта о образовању и унутрашњем уређењу комуналне милиције.  

Скупштина града Новог Пазара донела је Одлуку о организацији градских управа града 
Новог Пазара („Службени лист Града Новог Пазара“, број 6/21), којом је установила комуналну 
милицију као унутрашњу организациону јединицу и Одлуку о комуналној милицији 
(„Службени лист Града Новог Пазара“, бр. 3/21), којом се ближе уређује образовање 
Комуналне милиције града Новог Пазара и утврђује унутрашње уређење, послови и 
овлашћења, контрола и друга питања од значаја за рад Комуналне милиције града Новог 
Пазара, то је неопходно да се донесе и ова одлука ради благовремене припреме за опремање 
комуналне милиције. 
 

III – Образложење појединачних одредби 

У Уводним одредбама, чл. 1 – 2. одређено је шта се прописује овом одлуком, да возила 
и опрема, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила и службена пловила, прописно 
обојена, означена и опремљена за одржавање комуналног реда и других послова из делокруга 
комуналне милиције. 
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У II глави – Боја и ознаке возила и пловила –  одредбама чл. 3 – 6. одређена је боја, 
ознаке и начин означавања возила и пловила. 

Главом III, члaном 7. одређено је шта чини опрему возила, а главом IV, чл. 8 – 12. 
дефинисано је шта чини комунално-милицијску опрему, као и пратећу опрему и обавеза 
вођења евиденције о задужењу том опремом. 

На крају, главом V, чланом 13. прописана је завршна одредба ове одлуке, односно да 
иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Пазара“. 

 

IV – Финансијска средства 

За спровођење Одлуке обезбеђена су финансијска средства у буџету Града Новог 
Пазара, у износу од 5.000.000,00 динара, са Програма 15 (0602), Програмска активност 0001, 
функција 130, позиција 29, економска класификација 512. 
 

 
 

 



CATJIACHOCT

CKynnrniHH rpa^a HoBor Ila3apa Ha Hanpr onJiyxe o 6ojh h Ha^my 03HanaBa^^a
BO3Hiia h nnoBHJia h onpeMH KOMyHa/iHe Mmnnnije rpa^a HoBor na3apa.

O6pauio-yKeH>e   ......_

MHHHCTapcTBy apacaBHe ynpaBe h jiOKaime cainoynpaBe ^ocxaajLeH je 3axreB
CKymimme rpajja HoBor IIa3apa 6poj: Cji. oa 4. aBiycTa 2021. roAHHe, y3 Hanpr OAJiyxe o 6ojh h
HanHHy 03HanaBaH>a BO3iuia h miOBana h onpeMH KOMyHajnie Mmmnnje rpaaa Hobof na3apa, ca
o6pa3AO^ceiteM, ycKna^eH ca MHimteiteM oBor MHHHCTapciBa 6poj: 021-01-00707/2021-24 oa 24.
jjua 2021. roAHHe, kojh je ycBojinio FpaACKO Behe rpaaa Hobof llaiapa Ha ceAmnm oAp^caHoj 30.

jyna 2021. roAHHe, pam AoSnjafta npeixoAHe caraacHOCTH.
y cKaaAy ca inaHOM 49. cibb 3. 3aKOHa o KOMyHajmoj mhahuhjh, MHHHCTapcTBO

ApacaBHe ynpaBe h AOKajme caMoynpaBe je pa3MOTpHno AocraajteHH Hanpr OAJiyKe, t^ je MHHHcrap

Aao caraacHOcr Kao y Ancno3HTHBy.

Ha ocHOBy HjiaHa 49. crib 3. 3aKOHa o KOMyHajmoj mhahiihjh (,,Cnync6eHH raacHHK
PC", 6poj 49/19), a nocrynajyhH no 3axTeBy CKynnrraHe rpana HoBor Etaapa 6poj: Cji. oa 4.
2021. ro^UJHe, MHHHcrap ^p^aBHe ynpaBe h jioKaime caMoynpaBe Aaje

Peny6
MHHHCTAPCTBO ^^P^KABHE ynPABE

H JIOKAJIHE CAMOynPABE
Bpoj: 021-01-00707/1/2021-24

/laiYM: 11. aBiycT 2021. roaiiHe
Eeorpaa, EHpnaHMHOBa 6


