
Broj: 06-176/21-1
U Novom Pazaru, 30. jula 2021. godine

GRADSKO VECZ GRADA NOVOG PAZARA

Gradsko ve6e grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predlaze
SkupStini grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Odluke o uniformi, oznakama na uniformi i naSnu noSenja uniforme
komunalnih milicionara grada Novog Pazara uz predhodno pribavljeno misljenje
Ministarstva drzavne uprave i lokalne samouprave.

zaklju^ak

Na osnovu Sana 46. i 47. a u vezi sa Sanom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i
47/18), Sana 66. stav 1. taSca 21. Statuta grada Novog Pazara (,,Sluzbeni list grada Novog
Pazara", broj 6/19) i Sana 67. Poslovnika Gradskog veca grada Novog Pazara (,,Sluzbeni list
grada Novog Pazara", broj 7/14 i 8/16), Gradsko vece grada Novog Pazara, na sednici

odrzanoj 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 47. 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 УНИФОРМИ, ОЗНАКАМА НА УНИФОРМИ И НАЧИНУ НОШЕЊА УНИФОРМЕ  

КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се изглед униформе, ознаке на униформи и начин ношења 

униформе комуналних милиционара и, с тим у вези, делови униформе и време њиховог 

ношења, као и начин задужења, замене и раздужења униформе. 

 Униформа комуналног милиционара, у смислу ове одлуке, јесте службено одело 

комуналног милиционара, састављено од прописаних делова и ознака. 

Члан 2. 

 Униформа комуналног милиционара је основна и додатна. 

Члан 3. 

 Сви натписи на униформама исписују се на српском језику ћириличким, и босанском 

језику латиничним писмом. 

 

II. ОСНОВНА УНИФОРМА 

Члан 4. 

 Делови основне униформе комуналног милиционара су: 

1. качкет;  

2. поткапа; 

3. панталоне зимске (мушког и женског кроја); 

4. панталоне летње (мушког и женског кроја): 

5. каиш; 

6. кошуља са дугим рукавима (мушког и женског кроја); 

7. кошуља са кратким рукавима (мушког и женског кроја); 

8. кравата; 
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9. мајица са кратким рукавима (мушког и женског кроја); 

10. мајица са дугим рукавима (мушког и женског кроја); 

11. мајица са дугим рукавима и крагном (мушког и женског кроја); 

12. џемпер (мушког и женског кроја); 

13. јакна зимска са капуљачом (мушког и женског кроја); 

14. јакна (мушког и женског кроја); 

15. чарапе зимске и летње (мушке и женске); 

16. ципеле полудубоке; 

17. ципеле плитке (мушке и женске); 

18. рукавице (мушке и женске); 

19. кишни мантил. 

Члан 5. 

 Делови основне униформе комуналног милицонара су следећег изгледа: 

1. качкет летњи је беле боје, округлог облика, са штитником за сунце сиве боје, израђен 

од природног материјала и са машински извезеним грбом Града Новог Пазара на 

подлози беле боје, који се налази на средини чеоног дела;  

2. качкет зимски је црне боје, округлог облика са заштитом за уши и задњи део врата 

израђен од природног материјала и са машински извезеним грбом Града Новог Пазара 

на подлози црне боје, који се налази на средини чеоног дела;  

3. поткапа је сиве боје, израђена од плетене вуне; 

4. панталоне зимске, мушке и женске, израђене су од тканине сиве боје и уобичајеног 

кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 50 мм, испод појаса, са 

нашивеним џеповима с леве и десне стране и џепом с преклопом на задњој страни 

који се закопчава дугметом, са ногавицама са подесивом ширином, а на крајевима 

доњег дела ногавице с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) траком; 

5. панталоне летње, мушке и женске, израђене су од тканине сиве боје и истог су кроја 

као и панталоне зимске; 

6. каиш је кожни, црне боје; 

7. кошуља са дугим рукавима израђена је од тканине беле боје, закопчава се скривено 

пластичним дугмадима, крагна је класичног кроја, има два нашивена џепа с преклопом 

у висини груди који се скривено закопчавају, изнад десног џепа има чичак траку са 

презименом а изнад левог џепа је нашивен грб Града Новог Пазара, на леђима у 

висини струка налазе се два затезача с рупицама и четири дугмета, на десном рукаву 

пришивена је чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА”; 

8. кошуља са кратким рукавима израђена је према опису из претходне тачке, с тим што је 

чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА“, пришивена на 

50 мм од крајева доњег дела кратких рукава; 

9. кравата је окер боје, која се својом дужином спушта до струка; 

10. мајица са кратким рукавима је беле боје и класичног облика, прилагођена за ношење 

испод кошуље са кратким рукавима, израђена од памучне тканине, с тим што је 

округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане еластичним нитима 

(ликром); 



3 
 

11. мајица са дугим рукавима је беле боје и класичног облика, прилагођена за ношење 

испод кошуље са дугим рукавима, израђена као мајица под тачком 10. овог члана; 

12. мајица са дугим рукавима и крагном је од памучне тканине окер боје, са машински 

израђеним натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на леђима, са десне стране има чичак 

траку са презименом, са леве нашивен грб Града Новог Пазара, а на десном рукаву 

нашивен натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА”; 

13. џемпер је плетени, сиве боје, с високим оковратником који са предње стране има 

патент затварач дужине 200 мм, на раменима и лактовима је ојачан тканином исте 

боје, руб џемпера и рукава завршава се ранфлом исте боје, са десне стране има чичак 

траку са презименом, са леве нашивен грб Града Новог Пазара, а на десном рукаву 

нашивен натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА; 

14. јакна зимска са капуљачом израђена је од синтетичког водонепропусног материјала 

сиве боје, закопчава се патент затварачем и чичак траком, на предњој страни има 

четири џепа с преклопима који се причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа 

је подлога за грб Града Новог Пазара, доњи џепови садрже џеп у џепу са приступом с 

горње стране испод преклопа и са стране, рукави су из два дела са нашивеном 

манжетном која се закопчава чичак траком, крагна је класична, позади са прорезом за 

смештај капуљаче која се причвршћује, изнад десног џепа у висини груди је чичак трака 

за натпис презимена, на раменима су пришивени држачи за нараменице с ознакама 

звања које се закопчавају дугметом црне боје, на десном рукаву пришивена је чичак 

трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА“, а на унутрашњој 

страни јакне са предње стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са леве 

стране су два џепа и џеп за радио станицу или телефон и са десне стране два џепа; 

15. јакна је израђена од синтетичког водонепропусног материјала сиве боје, закопчава се 

затварачем који служи и за спајање са зимском јакном због чега је јакна и израђена 

тако да се може носити и посебно и као уложак, на предњем делу јакне горе су са 

сваке стране нашивени џепови који се затварају патент затварачем с преклопом који се 

причвршћује чичак траком, а доле су косо урезани џепови, изнад горњег левог џепа је 

подлога за грб Града Новог Пазара, изнад горњег десног џепа је причвршћена чичак 

трака за презименом, рукави су из два дела с нашивеном манжетном која се стеже 

ушивеном еластичном траком, на раменима су пришивени држачи за нараменице са 

ознакама звања која се закопчавају дугметом црне боје, на десном рукаву је 

пришивена чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА“; 

16. чарапе зимске и летње су памучне, црне боје; 

17. ципеле полудубоке, висине око 190 мм, израђене су од хидрофобиране коже црне боје 

с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 

потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 

ципеле су спојени лепљењем; 

18. ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање, израђене од 

хидрофобиране коже, а горњи део ципеле је са спољне стране пришивен за ђон 

ципеле; 

19. рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима; 

20. кишни мантил је сиве боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе стране 

закопчава се дрикерима, у спољној ивици капуљаче је тунел с траком за затезање, на 

десном рукаву испод рамена ушивена је ознака „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
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НОВОГ ПАЗАРА“, а на задњој страни кишног мантила рефлектујући натпис 

„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. 

 

III. ДОДАТНА УНИФОРМА 

 

Члан 6. 

 Делови додатне униформе комуналних милционара који обављају одређене послове 

остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, као и 

друге послове одређене прописима града у вези са саобраћајем, су: 

1. рефлектујући прслук, израђен од лаганог материјала јаке наранџасте боје са 

нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом беле боје 

„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“, на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење на 

основној униформи комуналног милиционара. 

 

IV. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 

Члан 7. 

 Комунални милиционари задужују и носе униформу на основу налога начелника 

комуналне милиције или лица које он овласти. 

Члан 8. 

 Лице које се прима у службу за обављање послова комуналног милиционара или се 

распореди на радно место комуналног милиционара задужује основну униформу, додатну 

униформу и ознаке на униформи комуналног милиционара. 

 Лице које изгуби својство комуналног милиционара дужно је да врати све делове 

основне и додатне униформе и ознаке на униформи. 

Члан 9. 

 Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој количини и с роковима 

употребе појединих делова, и то: 

1. качкет, четири комада (два летња, два зимска), једна година; 

2. поткапа, два комада; 

3. панталоне зимске (мушке, женске), три пара, једна година; 

4. панталоне летње (мушке, женске), три пара, једна година; 

5. каиш, један комад, 3 година; 

6. кошуља са дугим рукавима, пет комада, једна година; 

7. кошуља са кратким рукавима, пет комада, једна година; 

8. кравата, један комад, једна година; 

9. мајица са кратким рукавима, пет комада, једна година; 
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10. мајица са дугим рукавима, пет комада, једна година; 

11. мајица са дугим рукавима и крагном, три комада, једна година; 

12. џемпер, један комад, једна година; 

13. јакна зимска са капуљачом, један комад, две године; 

14. јакна, један комад, две године; 

15. чарапе зимске и летње (мушке, женске), десет пари летњих и десет пари зимских, једна 

година; 

16. ципеле полудубоке, један пар, једна године; 

17. ципеле плитке (мушке, женске), један пар, једна година; 

18. рукавице (мушке, женске), један пар, три године; 

19. кишни мантил, један комад, три година; 

20. рефлектујући прслук, два комада, једна година. 

Члан 10. 

 Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова 

униформе, комуналном милиционару отвара се лични картон задужења. 

Члан 11. 

 Делови основне и додатне униформе који су оштећени или уништени приликом 

вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева непосредно 

надређеног комуналног милиционара, односно начелника Одељења комуналне милиције. 

 У случају замене делова униформе, комунални милиционар враћа замењени део 

униформе из става 1. овог члана са ознакама. 

 

V. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

Члан 12. 

 Начелник Одељења комуналне милиције, зависно од годишњег доба и временских 

услова, одређује период ношења зимске и летње униформе. 

Члан 13. 

 Комунални милиционар не сме носити униформу или делове униформе са ознакама за 

време коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као учесник јавних 

окупљања и у другим случајевима кад је ван службе. 

Члан 14. 

 Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у чистом и уредном стању. 

 Поједини делови основне униформе морају се носити на следећи начин: 

1. Качкет се носи тако да ивица обода качкета стоји водоравно по линији највећег обима 

главе; 
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2. панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на кости кука, а предњи шав 

панталона достиже врх горњег дела ципеле; 

3. кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне; 

4. јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама могу се носити и откопчане. 

 

VI. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

Члан 15. 

 Ознаке на униформи су: 

1. ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“; 

2. ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА“; 

3. ознака са грбом Града Новог Пазара; 

4. ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 

5. ознака звања. 

Члан 16 

 Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ је димензија 30 X 20 цм, носи се на 

леђима машински извезена концем сиве боје. 

Члан 17. 

 Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА“ је у облику 

квадрата димензија 10 х 6 цм и представља подлогу сиве боје оивичену концем сиве и окер 

боје на којој је овај натпис у четири реда машински извезен концем црне боје. 

 Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на десном 

рукаву униформе. 

Члан 18. 

 Ознака са грбом Града Новог Пазара састоји се од подлоге у облику штита полукоруглог 

облика, деменизија 7 х 8 цм беле боје оивичене концем сиве и окер боје на којој је у средини 

машински извезен грб. 

 Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком изнад 

горњег десног џепа на униформи. 

 Грб Града Новог Пазара на ознаци из става 1. овог члана аплицира се у складу са 

одлуком Града Новог Пазара којом се уређује употреба грба и у складу са сврхом униформе да 

означава службени статус комуналног милиционара у обављању послова из надлежности 

Града Новог Пазара. 

Члан 19. 

 Ознака презимена, идентификационог броја и положаја комуналног милиционара је 

плочица у облику правоугаоника димензија 10 х 5 цм сребрнобеле боје на којој је црним 
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словима у првом реду исписан идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ, КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР), а у другом реду исписано презиме комуналног 

милицонара. 

 Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке из члана 17. ове одлуке, носи се 

пришивена или причвршћена чичак траком са леве стране на грудима. 

Члан 20. 

 Ознаке звања носе се на нараменицама и у виду су трака црне боје, уздуж по ширини 

нашивених, ширине 1 цм, међусобно растављених 8 мм, тако да свака трака означава по једно 

звање од почетног звања до звања које има комуналну милиционар у униформи. 

 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

 Поред униформи и ознака прописаних овом одлуком, комуналним милиционарима се, 

кад то захтевају услови рада и прописи о безбедности и здрављу на раду, обезбеђују и други 

делови одеће (заштитна пододела и слично) који не представљају њихову униформу у смислу 

ове одлуке. 

Члан 22. 

 Комунални милиционари задужиће униформе и ознаке прописане овом одлуком у 

року од три дана од дана стицања права на самостално обављање послова и примену 

овлашћења комуналних милиционара. 

 У року из става 1. овог члана комуналним милиционарима, приликом задужења 

униформе и ознака, отвориће се и лични картони задужења. 

Члан 23. 

 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 униформи, ознакама на униформи и начину 
ношења униформе комуналних милиционара Града Новог Пазара (у даљем тексту:Одлука) 
садржан је у члану 47. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС”, број 
49/19), којим је прописано да изглед униформе и ознака на униформи комуналних 
милиционара и начин ношења униформе, 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 у 
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 47. Закона о комуналној милицији, којим је прописана обавеза комуалног 
милиционара да кад обавља послове носи службену униформу, осим у случају прописаном 
тим законом. Законом је прописан садржај ознаке на униформи комуналног милиционара, а 
јединици локалне самоуправе је дато овлашћење да својом одлуком пропише изглед 
униформе и ознака на униформи комуналних милиционара и начин ношења униформе, по 
претходно добијеној сагласности министарства надлежног за систем локалне самоуправе. 
Ставом 4. истог члана прописано је ограничење у погледу боје и изгледа униформе и ознаке на 
униформи комуналне милиције у смислу да се морају јасно разликовати од боје и изгледа 
униформе и ознака на униформи која је прописана за припаднике министарства унутрашњих 
послова. 

Према члану 55. Закона о комуналној милицији, између осталог, обавеза надлежног 
органа јединице локалне самоуправе је да доносе пропис, односно одлуку о изгледу 
униформе и ознака на униформи комуналних милиционара и начин ношења униформе 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 – 3. одређено је шта се прописује овом одлуком, да је 
униформа комуналног милиционара основна и додатна, као и да се натписи на униформи 
исписују двојезично – на српском и босанском језику. 
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У II глави – Основна униформа, одредбама чл. 4 и 5. одређени су делови основне 
униформе и њихов изглед, а главом III, чланом 6. дефинисани су делови додатне униформе. 

Главом IV, одредбама чл. 7 – 11. одређене су обавезе комуналних милиционара 
приликом задужења, замене и раздужења униформе, а главом V, чл. 12 – 14. време и начин 
ношења униформе. 

Чл. 15 – 20. који су систематизовани у глави VI, дефинисане су ознаке на униформи, 
њихов облик, димензије и на којем делу униформе се носе. 

На крају, главом VII, чл. 21 – 23. прописане су завршне одредбе ове одлуке. 

 

IV – Финансијска средства 

За спровођење Одлуке обезбеђена су финансијска средства у буџету града Новог 
Пазара, у износу од 15.000.000,00 динара, са Програма 15 (0602), Програмска активност 0001, 
функција 130, позиција 23, економска класификација 426. 
 



MmiHCTapcTBy np^taBHe ynpaBe h noKainie caMoynpaBe nocTaBjaeH je 3axTeB
CKynnrniHe rpana HoBor IIa3apa 6poj: Cji. on 4. aBrycra 2021. roaHHe, y3 Hanpr onnyKe o
yHHiJiopMH, oinaKaMa Ha yHHijiopMH h HaiHHy Honieita ymnJiopMe KOMyHammx MHimnHOHapa rpana
HoBor na3apa, ca o6pa3Jio^eH>eM, ycicna^eH ca MHnubeneM OBor MHHHCTapcrBa 6poj: 021-01-
00707/2021-24 on 24. jyHa 2021. ronraie, kojh je yCBOjaao TpancKO Behe rpana HoBor naiapa Ha
cenHHiiH onp^taHoj 30. jyna 2021. roaHHe, paaH noGnjafta npeTxonHe carnacHoc™.

y cicnany ca inaHOM 47. craB 3. 3axoHa o KOMyHajmoj mhjihiihjh, MmmcTapciBO
npncaBHe ynpaBe a jioKajrae caMoynpaBe je pa3MOTpHjio Haupr onnyKe o yHHijiopMH, ojHaKaMa Ha
yHH(j)opMH h HaiHHy Houieita yHH(j>opMe KOMyHanmix MHiraiiHOHapa rpana Hobof llaaapa h nano

caniacHocr aao y nHcno3HTHBy.

O 6 p a 3 ji o jk e h. e

CATJIACHOCT

CKynnrniHH rpaaa Hobof Ila3apa Ha Hanpr onnyice o yHHijiopMH, 03HaKaMa Ha
yHH^iopMH h HaiHHy Houiei^a yHH^iopMe KOMyHajmnx MHjraimoHapa rpana HoBor na3apa.

Ha ocHOBy HJiaHa 47. craB 3. 3aKOHa o KOMyHajmoj mhjihiihjh (,,Cnyac6eHH raacmnc
PC", 6poj 49/19), a nocTynajyhn no 3axTeBy CKynnrraHe rpana HoBor naiapa 6poj: Cn. o^ 4. aBrycra
2021. roflHHe, MnHHcrapcTBO npxcaBHe ynpaBe h jioKajme caivioynpaBe naje

PenySjiHKa CpSnja

MHHHCTAPCTBO ^^P^KABHE ynPABE
H JIOKAJIHE CAMOynPABE
Bpoj: 021-01-00707/2/2021-24

M: 11. aBrycr2021. roamie
Eeorpaa, EHp^aHHHOBa 6


