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          На основу члана 12. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и 

члана 25. Одлуке о градским управама („Службени лист града Чачка“, број 20/2019), Градско 

веће града Чачка, по претходно прибављеном мишљењу начелника Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка број  020-114/2019-IV-6 од 25.12.2019. године, на седници дана 

13.03.2020. године усваја 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Комуналне милиције града Чачка 

за 2020. годину 
 

САДРЖАЈ: 

 

Увод 

 
План рада комуналне милиције за 2020. годину 

 

 Приоритети 

 

             • Развојни приоритети 

             • Кадровски приоритети 

             • Организациони приоритети 

             • Оперативно-функционални приоритети 

             • Логистички приоритети 

              

 

 Нормативно-правни акти потребни за рад комуналне милиције,  

 Пружање помоћи у раду органима града и организацијама (асистенција), 

 Побољшање материјално-техничких услова за функционисање комуналне милиције, 

 Организација рада комуналне милиције и рад на терену, 

 Предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције, 

 Упознавање грађана са пословима и надлежностима комуналне милиције, 

 Комунални милиционари. 

 

 

 

 

 



3 

 

УВОД 
 

          На основу члана 12. Закона о комуналној милицији (''Службени гласник РС'', број 49/19) и 

члана 25. Одлуке о градским управама („Службени лист града Чачка“, број 20/2019), начелник 

комуналне милиције припремио је Предлог годишњег плана рада комуналне милиције града 

Чачка за 2020. годину, на који мишљење даје начелник градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка и предлаже Градском већу на усвајање. Сагласност на годишњи план рада 

комуналне милиције града Чачка за 2020. годину даје Скупштина града Чачка. 

 

          Комунална милиција града Чачка, основана је у складу са Законом о комуналној милицији 

за обављање законом и другим прописима и општим актима утврђених комунално-

милиционарских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из 

надлежности града Чачка у следећим областима: 

 

           снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и 

депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и 

сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси 

превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од 

буке у животној средини; предузимање закон о утврђених мера заштите животне средине; 

контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, 

паркова, зелених и других јавних површина, културних добара; јавне расвете, стамбених и 

других објеката; очување градских добара и извршавање других задатака изнадлежности града 

којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду. 

 

          Сагласно Закону о комуналној милицији, комунална милиција пружа помоћ надлежним 

органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени (органа или 

организације) постоје претпоставке да спровођење одлуке неће бити могуће без присуства 

комуналних милиционара или употребе овлашћења комуналне милиције (било превентивних 

или репресивних). 

 

          Комунална милиција предузима и хитне мере, заштите од елементарних и других 

непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града у случајевима када те мере 

не могу, или нису у могућности правовремено да предузму други надлежни органи града или 

овлашћене организације или до њиховог доласка на лице места. 

 

           У случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама, 

комунална милиција врши и спасилачке функције, и пружа помоћ другим органима, правним и 

физичким лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у 

случају потребе. 
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ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
 

          Рад комуналне милиције на територији града Чачка у планском периоду биће базиран на 

следећим задацима: 

 

 Приоритети 

             • развојни приоритети 

             • кадровски приоритети 

             • организациони приоритети 

             • оперативно-функционални приоритети 

             • логистички приоритети. 

              

 Нормативно-правни акти потребни за рад комуналне милиције,  

 Пружање помоћи у раду органима града и организацијама (асистенција), 

 Побољшање материјално-техничких услова за функционисање комуналне милиције, 

 Организација рада комуналне милиције и рад на терену, 

 Предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције, 

 Упознавање грађана са пословима и надлежностима комуналне милиције, 

 Комунални милиционари. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

          На основу досадашњих искустава у раду као и претходно обављених анализа комуналних 

проблема и потреба у граду, приоритети у наредном периоду рада на којима ће бити базиран рад 

комуналне милиције у 2020. години су: 

 

 

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

• Набавка уређаја за аудио-видео дигитално снимање, обраду и чување података 

Носилац: Градска управа и комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр.49/19) и Одлука о боји и 

начину означавања возила и пловила и о опреми комуналне полиције (“Службени лист града 

Чачка“ бр.3/10) 

Напомена: уколико буду обезбеђења финансијска средства 

 

• Набавка фото опреме 

Носилац: Градска управа и комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр.49/19) и Одлука о боји и 

начину означавања возила и пловила и о опреми комуналне полиције (“Службени лист града 

Чачка“ бр.3/10) 

Напомена: уколико буду обезбеђења финансијска средства. 
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КАДРОВСКИ ПРИОРИТЕТИ 

 

• Унапређење психофизичке способности комуналних милиционара 

Носилац: Градска управа и комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Напомена: обезбедити простор за рекреацију и стално обнављање и усавршавање техника 

одбране од напада. 

 

• Редовна и ванредна провера стручне оспособљености свих комуналних милиционара 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Носилац: Градска управа и комунална милиција 
Основ: Закон о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр.49/19) 

Напомена: проверу спроводи надлежно Министарство на основу Правилника о програму, 

времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања, садржају и начину полагања испита 

и провери стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима утврђеној 

оспособљености комуналних милиционара. 

 

• Стручно усавршавање комуналних милиционара 

Носилац: Градска управа и комунална милиција 
Планирани временски период: у току 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр.49/19) 

Напомена: семинари, тренинзи, вежбе и др. у организацији градске управе и надлежног 

Министарства 

 

• Пријем нових службеника комуналних милиционара 

Носилац: Градска управа  

Планирани временски период: од јанура 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији, Правилник о програму, времену и начину стручног 

оспособљавања и усавршавања, садржају и начину полагања испита и провери стручне 

оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености 

комуналних полицајаца (“Службени гласник РС“ бр.106/09, 58/10 и 73/10) 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

• Радни састанци са инспекцијским службама 

Носилац: Начелник градске управе, начелник комуналне милиције и представници инспекција 

Планирани временски период: најмање једном у два месеца у периоду у току 2020. године 

Основ: Одлука о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције и градских 

инспекцијских служби („Службени лист града Чачка“ бр.21/09) 

Напомена: уколико постоји потреба са појединим инспекцијским службама могу се одржавати 

и чешћи састанци 

 

 

• Радни састанци са ЈКП, ЈП, установама и другим субјектима 

Носилац: Начелник градске управе, нaчелник комуналне милиције и представници инспекција, 

предузећа и установа 

Планирани временски период: најмање два пута у току 2020. године 

Напомена: на основу смерница начелника градске управе 
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• Радни састанци са Полицијском управом Чачка 

Носилац: Начелник Градске управе и нечелник комуналне милиције 

Планирани временски период: најмање два пута у току 2020. године 

Напомена: на основу указане потребе 

 

• Радни састанци у оквиру комуналне милиције 

Носилац: Начелник Градске управе и нечелник комуналне милиције 

Планирани временски период: најмање једном месечно у у току 2020. године 

 

• Информисање грађана о активностима и реализацији послова 

Носилац: Начелник Градске управе и нечелник комуналне милиције и лице овлашћено за однос 

са медијима 

Планирани временски период: најмање једном у два месеца у току 2020. године 

Напомена: по одобрењу начелника градске управе 

 

• Провера психофизичке способности комуналних милиционара 

Носилац: Начелник Градске управе и нечелник комуналне милиције 

Планирани временски период: по потреби 

Основ: Закон о комуналној милицији (“Службени гласник РС”, бр.49/19) 

 

• Усаглашавање градских одлука са Законом о комуналној милицији и Законом о 

прекршајима 

Носилац: Скупштина Града Чачка, начелник Градске управе и нечелник комуналне милиције 

Планирани временски период: до краја 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији, Закон о прекршајима, градске одлуке 

Напомена: измена прописа и усаглашавање у скалду са Законом о комуналној милицији, 

овлашћивање комуналне милиције по свим градским одлукама од важности за рад и 

усаглашавање са Законом о прекршајима у смислу увођења прекршајних налога за поједине 

прекршаје из надлежности града, давање приоритета прекршајним налозима у односу на 

подношење захтева за покретање прекршајних поступака за све прекршаје који су значајни за 

рад комуналне милиције. 

 

 

ОПЕРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

          Комунална милиција града Чачка ће присуством комуналних милиционара на местима 

одржавања комуналног реда, применом овлашћења комуналне милиције, предузимањем 

превентивних и репресивних мера, као приоритетне обављати следеће послове: 

 

• Спречавање радњи којима се нарушава комунални ред у граду 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о одржавању чистоће и комуналном  реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Сузбијање продаје ван пијаце и продајног објеката на површинама јавне намене и 

површинама у јавном коришћењу и на пролазима или улазима у пијацу 
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Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година, по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о пијацама,  Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола кретања, заустављања или паркирања возила на зеленим површинама 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће и 

комуналном реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола постављања мањих монтажних објеката привременог карактера и заузимање 

површине јавне намене  

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно  

Основ: Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера, Одлука о 

одржавању чистоће и комуналном  реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола уклањања снега и леда 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно  

Основ: Одлука о одржавању чистоће и комуналном  реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола паркирања возила на јавним паркиралиштима 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима  

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола и спречавање бацања и депоновања смећа и отпада ван посуда и стварање 

дивљих депонија 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом, Одлука о 

одржавању чистоће и комуналном  реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола примене Одлуке о обављању делатности зоохигијене  

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о обављању делатности зоохигијене  

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола услова за држање домаћих животиња 
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Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка  

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола начина извођења кућних љубимаца  

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка  

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Заштита комуналних објеката од прљања, оштећења и уништавања 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о одржавању чистоће и комуналном  реду  

Напомена: самостално и у  сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола просипања и испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површине 

у јавном коришћењу 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

Основ: Одлука о одржавању чистоће и комуналном  реду 

Напомена: самостално и у сарадњи са надлежном инспекцијском службом 

 

• Контрола паљење смећа и другог отпадног материјала у двориштима или на 

површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

       Основ: Одлука о одржавању чистоће и комуналном  реду 

       Напомена: самостално и у сарадњи са полицијом одсек превентивне заштите и инспекцијским   

       службама 

 

• Пружање помоћи у раду органима града 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

       Основ: све градске одлуке 

       Напомена: самостално  

 

• Поступање по пријавама грађана и уоченим неправилностима 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: 2020. година по потреби свакодневно 

       Основ: све градске одлуке 

       Напомена: самостално и у сарадњи са надлежним инспекцијским службама 

 

ПРИЛОГ: 

Табеларни приказ плана рада комуналне милиције града Чачка за 2020. годину 
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ЛОГИСТИЧКИ ПРИОРИТЕТИ 

 

• Набавка и уградња уређаја за приступ на мрежу система видео надзора града у складу са 

упутством о условима изградње, коришћења и одржавања систма видео надзора у 

Министарству унутрашњих послова, по добијању сагласности. 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Основ: Закон о комуналној милицији 

 

• Подршка својим присуством на разним манифестацијама 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Напомена: у сарадњи са Полицијском управом и организатором 

 

• Израда месечног, годишњег и по захтеву извештаја о раду Комуналне милиције 

Носилац: Комунална милиција 

Планирани временски период: у току 2020. године 

Напомена: у складу са смерницама начелника Градске Управе за инспекцијски надзор. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ АКТИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

           Комунална милиција града Чачка спроводи своје активности на основу Закона о 

комуналној милицији, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона 

о јавном реду и миру, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о личним картама и 

по градским одлукама које доноси Скупштина града Чачка, и то: 

      -Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду  

(“Службени лист града Чачка” број 24/18) 

      -Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом  

(“Службени лист града Чачка” број 14/18) 

             -Одлука о одржавању јавних зелених површина  

       (“Службени лист града Чачка” број 3/18) 

             -Одлука о пијацама  

       (“Службени лист града Чачка” број 3/18) 

           -Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења 

        (“Службени лист града Чачка” број 11/18) 

      -Одлука о радном времену угоститељских објеката 

(“Службени лист града Чачка” број 17/13) 

      -Одлука о јавном водоводу и канализацији 

(“Службени лист града Чачка” број 13/08 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из 

области комуналних делатности) 

      -Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника 

(„Службени лист града Чачка“ бр.17/17) 

     -Одлука о такси превозу  

(“Службени лист града Чачка” број 8/19) 

     -Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима 

(“Службени лист града Чачка” број 14/18) 
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     -Одлука о привременим објектима 

(“Службени лист града Чачка” број 6/19) 

     -Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији  

       града Чачка 

       (“Службени лист града Чачка” број 23/12) 

             -Одлука о обављању делатности зоохигијене  

       (“Службени лист града Чачка” број 17/17) 

             -Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела  

       (“Службени лист града Чачка” број 19/17) 

     -Одлука о уређивању и одржавању гробља 

(„Службени лист општине Чачак“ бр.4/07 и „Службени лист града Чачка“ бр.15/09 и 9/11-

Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности). 

 

          На основу процене постојећег стања и рада на терену, потребно је извршити усаглашавање 

појединих одлука Скупштине Града Чачка како би Комунална милиција Града Чачка 

примењивала законом утврђена овлашћења за: 

 издавање прекршајног налога 

 подношење захтева за вођење прекршајног поступка 

 подношење пријава надлежном органу за учињено кривично дело. 

 

          Комунална милиција ће послове из своје надлежности обављати организованом 

присуством комуналних милиционара на местима одржавања комуналног реда односно кроз 

патролну делатност вршиће превентивни обилазак објеката, улица, тргова, и простора где 

најчешће долази до нарушавања комуналног реда, где се окупља већи број грађана и на тај 

начин превентивно спречавати кршење комуналног реда. 

 

 

ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У РАДУ ОРГАНИМА ГРАДА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(АСИСТЕНЦИЈА) 

 

          Комунална милиција, пружа помоћ надлежним органима града, предузећима, 

организацијама и установама које на основу одлука скупштине града одлучују о појединачним 

правима грађана, правних лица или других странака, када по оцени надлежног органа града или 

овлашћене организације постоје претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити 

могуће без присуства комуналних милиционара. У том смислу комунална милиција ће 

наставити са пружањем помоћи у раду инспекцијским службама града, инспекцијским службама 

градских општина као и јавним комуналним предузећима које је основао град како би се 

обављање комуналне делатности одвијало несметано и квалитетно а ради бољег живота у граду. 

 

 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

           Материјално-техничка средствима потребна за рад Комуналне милиције, подразумевају 

средства и опрему који су прописани Одлуком о униформи и ознакама комуналних 

милиционара и Одлуком о боји и начину означавања возила и пловила и о опреми комуналне 

милиције. Потребно је обезбедити  униформу, теренска моторна возила, канцеларијску опрему 
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(рачунари, штампачи, таблети), фото-видео опрему (фотоклопке), индивидуалне мобилне 

уређаје и ГПС ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ И РАД НА ТЕРЕНУ 

 

          Рад комуналне милиције одвија се сваког радног дана од 07,00 до 22,00 часа.  

 

          За планиране активности и ангажовање припадника Комуналне милиције на решавању 

конкретних задатака, рад се организује викендом и у ноћном периоду после 22,00 часа, као и за 

време ванредне ситуације. 

 

          Због потребе и природе посла, комунална милиција је доступна грађанима у истакнутом 

радном времену у просторијама које се налазе у улици Жупана Страцимира број 35/III, Чачак, 

где је и седиште комуналне милиције. 

 

           Комунална милиција, по члану 6. Закона о комуналној милицији прима обавештења од 

грађана писменим путем, електронском поштом, а у хитним случајевима и непосредним 

усменим обраћањем и телефоном. Непосредним усменим обраћањем грађани дају обавештења 

у просторијама комуналне милиције, адреса за слање електронске поште је: 

komunalnapolicija@cacak.org.rs, а телефон на који комунална милиција прима обавештења  је 

број 032/342-022. 

 

           Начелник комуналне милиције Милена Јовановић, руководи радом комуналне милиције, 

координира и контролише обављање послова комуналне милиције, распоређује послове на 

комуналне милиционаре, обавља најсложеније послове из делокруга комуналне милиције, стара 

се о законитом раду комуналне милиције, правилној примени прописа из надлежности 

комуналне милиције, одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова 

комуналне милиције, обавља послове комуналне милиције, сарађује са другим службама у 

оквиру управе као и са другим органима града. 

 

           Патролу образују два комунална милиционара, изузетно у неким случајевима патролу 

могу да чине и три комунална милиционара, од којих је један вођа патроле. Вође патроле се 

смењују седмично односно по месечном распореду. 

 

           Подела територије града Чачка је извршена према броју патрола на три патролна реона на 

којима се спроводи патролна активност и поступа по пријавама грађана и то: 

 реон 1-центар, унутар граница улица: Драгише Мишовића, Цар Лазар, Амиџина, Светог 

Саве, Војводе Степе, Градски бедем, I.Октобра, Мутапова, Ломина, Железничка и Јаше 

Продановића, 

 реон 2, који обухвата градске месне заједнице - Кључ, 3.Децембар, Авлаџиница, 

Кошутњак, Стари Град, Палилула, Парк, Свети Сава и Бељина и сеоске месне заједнице: 

Међувршје, Паковраће, Риђаге, Парменац, Придворица, Јездина, Лозница, Кулиновци, 

Атеница, Трнава, Виљуша, Бањица, Балуга Трнавска, Јежевица, Вапа, Заблаће, Липница, 

Рајац, Слатина, Мршинци, Жаочани, Премећа, Брезовица, Петница, Качулице и 

Горичани, 

mailto:komunalnapolicija@cacak.org.rs
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- реон 3, који обухвата градске месне заједнице - Љубић кеј, Сајмиште, Танаско Рајић и 

Лугови и сеоске месне заједнице: Врнчани, Јанчићи, Рошци, Видова, Пријевор, 

Миоковци, Горња Горевница, Вранићи, Трбушани, Вранићи, Милићевци, Ракова, 

Соколићи,  Коњевићи, Балуга Прељинска, Прељина, Прислоница, Горња Трепча, Доња 

Трепча, Станчићи, Мојсиње, Доња Горевница, Остра, Вујетинци, Бечањ, Мрчајевци, 

Катрга и Бресница. 

 

 

ПРЕДУЗИМАЊЕ ХИТНИХ МЕРА И УЧЕСТВОВАЊЕ У ВРШЕЊУ СПАСИЛАЧКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

 

  Комунална милиција, у складу са законом, предузима и хитне мере заштите животне 

средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из 

надлежности града, у случајевима када те мере не могу или нису у могућности правовремено да 

предузму други надлежни органи града или овлашћене организације или до њиховог доласка на 

лице места. 

  У случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама, 

комунална милиција врши и спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и 

физичким лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у 

случају потребе, где је у протеклом периоду и била ангажована од стране Службе за безбедност 

и одбрану и помоћно техничке послове, а у наредном приоду ће се наставити веома добра 

сарадња ове две службе. 

 

 

УПОЗНАВАЊЕ ГРАЂАНА СА ПОСЛОВИМА И НАДЛЕЖНОСТИМА 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

           У циљу популаризације комуналне милиције и едукације грађана о потреби поштовања 

комуналног реда, биће настављено упознавање грађана са пословима и овлашћењима комуналне 

милиције, коришћењем свих врста медија. 

           На званичном сајту Града Чачка, путем линка: http://www.cacak.org.rs/Komunalna_policija-

245-1, постављене су основне информације о раду Комуналне милиције, које ће се редовно 

ажурирати објављивањем прилога о раду, начин пријављивања комуналних проблема и 

активности комуналне милиције у претходном и наступајућем периоду, а све то организовано 

следећим текстовима:  

- Информације о пословима комуналне милиције, 

- Организациона шема комуналне милиције, 

- Пријављивање комуналних прекршаја, 

- Градске одлуке на основу којих поступа комунална милиција и  

- Планиране активности и обавештења. 

 

       Грађани се овим путем и јавно упозоравају (члан 19.Закона о комуналној милицији) ради 

спречавања нарушавања комуналног реда. 

 

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/Komunalna_policija-245-1
http://www.cacak.org.rs/Komunalna_policija-245-1
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КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАРИ 

      

          Поступајући по налозима за извршење службених задатака, комунални милиционари су 

дужни да у свакодневном раду и поступању поштују полицијску етику, односно да постављене 

задатке извршавају непристрасно, законито и професионално, са што мањим штетним 

последицама, уз обавезу да доследно спроводе одредбе Закона о комуналној милицији као и 

одредбе одговарајућих правилника, инструкција и упутстава. 

          Наставиће се са свакодневним предузимањем мера и активности на спречавању и 

сузбијању свих видова злоупотреба, прекорачења овлашћења, недисциплине, злоупотребе 

коришћења боловања, недоличног понашања, неправилног и неодговорног односа према 

материјалним средствима а посебно незаконитих поступака којима се угрожавају права и 

слободе грађана у складу са Обавезном инструкцијом о начину обављања послова комуналне  

милиције а све у складу са чл. 11. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник 

РС“, број 41/19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


