
SLU@BENI LIST 
GRADA U@ICA 

XLV      9. април  2010. godine    Broj 9/10 
 

41. На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07), чл. 2. и 46. Закона о 
комуналној полицији ("Службени гласник РС" број  51/09)  и члана 41. тачка  7.  Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица  
број  11/08), Скупштина града  Ужица  на седници од 9.априла  2010. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О  ГРАДСКИМ  УПРАВАМА 

 
Члан 1. 

 У  Одлуци  о  градским  управама  («Сл.лист  града  Ужица»  број  14/08) у члану  13. став  2.  Одлуке, реч: «три»  мења  се и 
гласи: «четири». 

Члан 2. 
 У члану  14. после  тачке  3. додаје  се  нова  тачка  4. и  гласи: 
 
 «4. Градска  управа за   инспекцијске послове  и комуналну полицију.» 
 

Члан  3. 
 После  члана  24. додаје  се  нови поднаслов  редни  број  3. и члан  25.  мења  се  и гласи: 
 

 «3.Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове 
 

Члан 25. 
 У Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове обављају се послови који се односе на:просторно 
планирање, израду нацрта одлука о припремању просторног, односно урбанистичког плана, израда концепта планских докумената, 
излагање планова на јавни увид, обављање стручних послова за потребе Комисије за планове, издавање информације о локацији, 
локацијске дозволе, организовање јавне презентације и потврђивање урбанистичких пројеката, потврђивање пројекта парцелације и 
препарцелације, утврђивање услова за исправку граница суседних парцела, издавање грађевинске дозволе и привремене грађевинске 
дозволе, издавање употребне дозволе, легализацију објеката, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, 
утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, доношења решења конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, 
утврђивање престанка права својине, експропријацију, управљање отпадом, заштиту животне средине, заштиту ваздуха, заштиту и 
унапређивање зелених површина, заштиту од буке у животној средини, заштиту природе, процену утицаја итд. 

Члан 4. 
 После  члана   25. додаје  се  нови  поднаслов  редни  број  4. и члан  25а. који  гласи: 
  «4. Градска  управа  за  инспекцијске послове и комуналну полицију 

 
Члан 25а. 

 У  Градској  управи  за  инспекцијске послове  и   комуналну полицију,  у оквиру  инспекцијских  надлежности  обављају  
се  послови који  су   на  основу одговарајућих  законских  прописа и градских одлука  дефинисани  као  инспекцијски надзор  у  
грађевинарству,  саобраћају, комуналној  области   и заштити  животне  средине. 
 Управа  спроводи и поступак  извршења  решења  градских инспекција. 
 Комунална полиција обавља послове који се односе на:  одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других 
делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са 
законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја 
за Град;  подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и 
извршавање других задатака из надлежности Града и врши и друге послове у складу са законом. 

Одржавањем комуналног реда из става 1. овог члана сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: 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; контроле радног времена 
субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, 
стамбених и других објеката.» 

 
Члан  5. 

 После  члана  32. додаје  се  нови члан  32а. и  гласи: 
 

"Члан 32а. 
 Радом  Градске  управе  за  инспекцијске послове и комуналну полицију   руководи  начелник. 
 За  начелника  Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију може бити постављено лице  које поред општих 
услова  за заснивање  радног односа  у државним органима, прописаних законом, има стечено  високо образовање на  студијама  другог  
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степена, односно на основним  студијама у  трајању  од  најмање  четири године, положен испит за  рад  у  органима  државне управе  и  
најмање  пет  година  радног искуства у струци." 
 

Члан 6. 
 У члану  37.став  1. додаје  се  нова  алинеја и гласи:  
 «- комуналне полиције – начелник  комуналне полиције.» 
 

Члан 7. 
 После  члана  62. додаје  се  нови  члан  62а. и гласи: 
 

«Члан 62а. 
 Градско  веће ће  у року од   10  дана   од  дана  ступања на  снагу ове  Одлуке  донети одлуку  о  расписивању  јавног  огласа 
за избор  начелника  Градске управе за  инспекцијске послове  и комуналну полицију.» 
 

Члан 8. 
 После  члана  63. додаје  се  нови члан  63.а  и гласи. 
 

"Члан 63а. 
   Начелник  Градске управе   за инспекцијске послове и комуналну полицију   донеће  Правилник  о  унутрашњој организацији  
и  систематизацији  Градске  управе у року  од  30  дана  од  дана постављења. 
 Начелник  из  става  1. овог члана  извршиће  распоређивање  запослених  и руководилаца  унутрашњих  организационих 
јединица   у  року од  15  дана  од  дана  ступања на  снагу  Правилника о  унутрашњој  организацији и систематизацији." 
 

Члан 9. 
 После  члана  64. додаје  се  нови члан  64а. и  гласи: 
 

«64а.  
 Запослени у  Градској  управи за  урбанизам, изградњу и инспекцијске послове  настављају  са  обављањем  истих  послова  на 
којима  су  радили,  до  распоређивања у  складу са  новим  Правилником о  унутрашњој организацији и систематизацији  Градске 
управе  за  инспекцијске послове  и  комуналну полицију. 
 До доношења  решења о постављењу, односно  распоређивању  и  решења  о  утврђивању коефицијената за обрачун плата  
постављеним и запосленим обрачунава  се  и исплаћује плата  у  висини плате  коју  су имали  на  дан  ступања  на  снагу ове  одлуке.». 
 

Члан  10. 
 У  члану  67. додаје  се  нови  став 2. и гласи: 
 «До  израде  печата у складу са  Законом о печату  и  овом Одлуком, Градска управа за  инспекцијске послове  и комуналну 
полицију  користиће  печат  Градске управе  за  урбанизам, изградњу и  инспекцијске послове.» 
 

Члан  11. 
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана објављивања  у «Службеном листу  града  Ужица.» 
  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  021-2/10 . 9.априла 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 

 42. На основу члана  59. Закона о локалној самоуправи («Службени  гласник РС» број 129/07), чланова 7. став 3. и 45. став 2. 
Закона о комуналној полицији («Службени гласник РС» број 51/09), и члана  41. тачка 7. Статута  града  Ужица, («Службени лист  
града  Ужица»  број  11/08), Скупштина  града  Ужица, на  седници одржаној  9.априла 2010.године, донела  је 
 

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

И ОДЕЉЕЊА  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  ГРАДА  УЖИЦА 
 

Члан 1. 
 Одељење  комуналне  полиције и  Одељење за  инспекцијске послове Града Ужица  дужни су да остварују међусобну сарадњу  
у обављању  послова из надлежности комуналне полиције и инспекцијских служби, у складу са овом Одлуком. 
 О остваривању међусобне  сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за  инспекцијске  послове старају  се  начелник 
Одељења комуналне  полиције  и руководилац  Одељења   за инспекцијске послове. 
 

Члан 2. 
 Одељење комуналне полиције  обавештава  надлежну инспекцију Града о питањима од значаја за обављање послова  из 
надлежности  те  инспекције, а нарочито о уоченим потребама за обављањем инспекцијског надзора. 
 Одељење за инспекцијске послове  обавештава  Одељење комуналне полиције о питањима од значаја за обављање послова 
комуналне полиције. 
 Обавештења из ст. 1. и 2. овог  члана  достављају се неодложно и по правилу писменим путем, а у случају хитности могу се  
достављати  телефоном и  непосредним усменим обраћањем. Сва  достављена обавештења  се  евидентирају. 
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Члан 3. 
 Одељење комуналне  полиције и Одељење  за инспекцијске  послове 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 Града, односно инспекцијске  службе  Града 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. ове одлуке  примењују се  прописи о заштити података о 
личности. 

Члан 4. 
 Уколико је  Одељењу за инспекцијске послове    за обављање  послова из његове  надлежности потребна непосредна помоћ 
Одељења комуналне полиције, руководилац Одељења за инспекцијске послове  поднеће образложени захтев за пружање непосредне 
помоћи начелнику Одељења комуналне полиције. 
 Захтев из става  1. ове одлуке може  се односити само на послове из надлежности Одељења  комуналне полиције, утврђене  
законом и чланом 4.  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији градске управе Града Ужица. 
 

Члан 5. 
 Одељење комуналне полиције и Одељење  за инспекцијске  послове  Града могу предузимати заједничке мере  и активности 
од значаја за обављање послова комуналне полиције и инспекцијских служби. 
 Заједничке мере и активности  Одељења  комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове  планирају се унапред. 
 Приликом предузимања заједничких мера и активности Одељења комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове , 
комунални полицајац може, на оправдани усмени захтев службеног лица инспекцијске службе Града и под условима утврђеним 
законом, проверити идентитет лица, прегледати лице и предмете и привремено одузети  предмете у  складу са  Законом о комуналној 
полицији. 

Члан 6. 
 Начелник Одељења комуналне полиције одредиће комуналног полицајца, а руководилац Одељења за  инспекцијске послове, 
службено лице, које ће  се  старати о ефикасном остваривању међусобне сарадње Одељења комуналне полиције и  Одељења  за  
инспекцијске  послове. 

Члан 7. 
 У случају одбијања или отежаног одвијања међусобне сарадње, начелник Одељења комуналне полиције, односно 
руководилац Одељења  за  инспекцијске послове,обавестиће о томе начелника Градске управе за  инспекцијске  послове   и  комуналну 
полицију. 

Члан 8. 
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог дана од  дана објављивања у «Службеном листу града  Ужица». 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
I број  о21-3/10, 9.априла 2010.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

  
 
 

 43. Скупштина града Ужица, на  седници одржаној 9.априла 2010.године, по претходно прибављеној  сагласности  министра  
за  државну управу и локалну  самоуправу број 016-00-00054/2010-09 од 26.03.2010.године, на основу члана 39. став 3. Закона о 
комуналној полицији («Сл.гласник РС»  број  51/2009)  и члана  41. тачка  7. Статута града Ужица  («Сл.лист  града  Ужица»  број  
11/08), донела  је 

О Д Л У К У 
О УНИФОРМИ И  ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 

 
 I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан  1. 
 Овом Одлуком прописује  се изглед униформе  и ознака на униформи комуналних полицајаца, начин ношења униформи, 
делови униформе, начин задужења, замене и раздужења униформи и време  њиховог ношења. 
 Униформа  комуналног полицајца, у смислу ове Одлуке, јесте службено обележје комуналног полицајца, састављено од 
прописаних делова и ознака. 

Члан 2. 
 Униформа  комуналног полицајца је основна, додатна и свечана. 
 
 II ОСНОВНА УНИФОРМА 

Члан 3. 
 Делови  основне  униформе комуналних полицајаца  су: 
 1) беретка; 
 2) шапка са навлаком за шапку (зимска и летња); 
 3) откапа; 
 4) панталоне зимске (мушког и женског кроја); 
 5) панталоне летње (мушког и женског кроја); 
 6) каиш; 
 7) сукња (зимска и летња); 
 8) кошуља са дугачким  рукавима: 
 9) кошуља  са кратким рукавима; 
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 10) мајица  са кратким рукавима; 
 11) мајица  са  дугачким рукавима; 
 12) мајица  са  дугачким  рукавима и крагном; 
 13) џемпер; 
 14) јакна зимска са капуљачом; 
 15) јакна; 
 16) чарапе зимске и летње (мушке и женске)     
 17) ципеле  полудубоке; 
 18) ципеле плитке (мушке и женске); 
 19) рукавице (мушке и женске); 
 20) кишни мантил; 

Члан 4. 
 Делови  основне  униформе  комуналног полицајца су следећег  изгледа: 
 1) беретка је тамно сиве боје, класичног  облика, са машински извезеним грбом града Ужица, на  средини чеоног  дела, на  
подлози плаве боје; 
 2) шапка је тамно  сиве боје, класичног облика, са машински извезеним грбом града Ужица, на подлози плаве боје, која се 
налази на  средини чеоног  дела, с тим што је летња шапка израђена од лакше тканине, а навлака за шапку је исте боје, облика 
прилагођеног  за навлачење на шапку, израђена од водонепропусног материјала  од лагане  тканине; 
 3) поткапа је тамно  сиве боје, израђена од плетене  вуне; 
 4) панталоне зимске,  мушке и женске, израђене  су од  тканине тамно сиве боје, и уобичајеног кроја, око појаса  са потребним 
бројем држача за каиш ширине  50 мм, испод појаса, са урезаним џеповима с  леве  и десне  стране и џепом с преклопом на задњој  
страни који се закопчава дугметом, са ногавицама  без манжета, ширине на доњем крају од  220  до  260 мм  на чијем предњем делу с 
унутрашње  стране  је причвршћена  свилена постава, а на крајевима доњег  дела ногавица  са унутрашње  стране  ивице су опшивене 
(ојачане) траком; 
 5) панталоне летње, мушке и женске, израђене су од лакше тканине тамно сиве боје и истог су кроја као и панталоне  зимске; 
 6) каиш је кожни  црне боје; 
 7) сукња је израђена од тканине тамно  сиве боје, класичног кроја, дужине  до колена, а закопчава  се са  задње  стране 
дугметом и патент затварачем, с тим што је  летња сукња израђена  од лакше тканине; 
 8) кошуља  са дугачким  рукавима израђена је од тканине светло сиве боје, закопчава се скривено пластичним дугмадима,  
крагна јој је класичног кроја, има два нашивена  џепа  с преклопом у висини груди који се  скривено  закопчавају изнад  десног џепа, 
има чичак траку за натпис «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», а изнад левог џепа подлогу за грб града Ужица, на раменима  су  пришивени 
држачи  за нараменице  са ознакама звања  које  се закопчавају дугметом сиве боје, на леђима у висини струка налазе  се  два затезача  
рупицама и четири дугмета, а на оба рукава пришивена  је чичак трака за ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА». 
 9) кошуља  са  кратким рукавима израђена  је према опису под тачком 8) овог члана, с тим што је чичак трака за ознаку 
«КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА  УЖИЦА» пришивена на  50 мм од крајева доњег дела кратких рукава; 
 10) мајица  са  кратким рукавима је светло  сиве боје, класичног облика, прилагођена  за ношење испод кошуље  са кратким 
рукавима,  изађена од памучне тканине, с тим што је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане еластичним нитима 
(ликром); 
 11) мајица са  дугачким рукавима је светло  сиве боје, класичног облика, прилагођена  за ношење испод кошуље са  дугим 
рукавима, изађена као мајица под тачком 10) овог члана; 
 12) мајица  са  дугачким  рукавима и крагном је памучна светло сиве  боје, са машински израђеним натписом «КОМУНАЛНА  
ПОЛИЦИЈА» на  леђима, а  са предње  стране, у висини груди, са пришивеном чичак траком за ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА» и 
на оба  рукава пришивеном чичак траком за ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА  УЖИЦА»; 
 13) џемпер је плетени, тамно сиве боје, с  високим оковратником који с предње  стране има патент затварач дужине 200 мм на 
раменима и лактовима је ојачан тканином  исте  боје, с тим што се  руб  џемпера  и рукав завршавају  ранфлом исте боје, на оба  рукава 
је пришивена  чичак трака за ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА УЖИЦА», на  предњој десној страни, у висини груди  је 
чичак трака за натпис «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», с леве  стране чичак трака  за  ознаку  радног места комуналног полицајца, а на  
раменима су пришивени држачи за нараменице  са ознакама звања  које  се закопчавају дугметом  сиве боје; 
 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  Ужица, доњи џепови садрже џеп 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 цепа у висини груди пришивена је чичак трака за натпис «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», на раменима су 
пришивени држачи за нараменице с ознакама звања која се закопчавају дугметом сиве боје, на оба рукава пришивена је чичак трака за 
ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА  УЖИЦА», 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 тамно сиве боје, закочава  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 Ужица, изнад  горњег  десног  џепа  је причвршћена чичак 
трака за натпис «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», рукави су из два  дела  са нашивеном манжетном која се  стеже ушивеном еластичном 
траком, на раменима су пришивени држачи за нараменице  са ознакама звања која се закопчавају дугметом  сиве боје, а на оба рукава  
је  пришивена чичак трака за ознаку «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА». 
 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 
спољашње  стране  пришивен за ђон ципеле; 
 19) рукавице  су  црне боје, кожне класичног кроја  са  прстима; 
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 20) кишни мантил је сиве боје, с  капуљачом, израђен од гумиране  тканине, са обе  стране закопчава  се дрикерима, у 
спољашној  ивици капуљаче  је  тунел с траком за затезање, на оба  рукова испод рамена ушивена је ознака  «КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА»,  а  на задњој страни  кишног мантила ознака «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА». 
 
  III ДОДАТНА  УНИФОРМА 

Члан 5. 
 Делови  додатне униформе  комуналних полицајаца 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) бела навлака за  шапку; 
 2) бело нарукавље; 
 3) рефлектујуће  нарукавље; 
 4) беле  рукавице; 
 5) рефлектујући прслук 

Члан 6. 
 Делови додатне униформе комуналних полицајаца који обављају послове из члана  5. ове одлуке су следећег изгледа: 
 1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине и облика прилагођеног  за навлачење на шапку; 
 2) бело нарукавље израђено  је од лагане тканине и облика прилагођеног  за навлачење  на оба  рукава  униформе; 
 3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане  тканине на коју су по дужини пришивене  траке од рефлектујућег 
материјала, а облика су прилагођеног за навлачење на оба  рукава  униформе; 
 4) беле рукавице израђене  су од лаганог материјала и класичног  су кроја  са прстима; 
 5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала јарке наранџасте  боје нашивеним рефлектујућим тракама беле  боје 
и рефлектујућим натписом беле  боје «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», на леђима, стим што  је  кројем прилагођен за ношење на основној 
униформи комуналног полицајца. 
 
 IV  СВЕЧАНА  УНИФОРМА 

Члан 7. 
 Свечана униформа  комуналних полицајаца састоји се од одређених делова основне униформе и додатних делова који 
униформу чине  свечаном. 
 Делови основне униформе од којих се  састоји свечана униформа  су: 
 1) шапка  са навлаком за  шапку; 
 2) панталоне (мушке, женске) 
 3) каиш; 
 4) сукња; 
 5) јакна зимска са капуљачом; 
 6) јакна; 
 7) чарапе (мушке, женске); 
 8) ципеле полудубоке; 
 9) ципеле плитке. 
 Додатни делови који униформу чине свечаном су: 
 1) бела свечана кошуља  са  дугим рукавима (мушка, женска); 
 2) бела свечана кошуља  са кратким рукавима (мушка, женска); 
 3) свечана кравата; 
 4) игла за  кравату; 

Члан 8. 
 Делови  свечане униформе из члана  7. став  3. ове Одлуке  су следећег изгледа: 
 1) бела  свечана кошуља  са  дугим рукавима (мушка, женска) класичног је кроја, с једним џепом без преклопа; 
 2) бела  свечана кошуља  са кратким рукавима (мушка, женска) закопчава  се  са шест дугмади, на предњој страни у висини 
груди има  два џепа  са преклопима који се закопчавају дугметом, изнад левог џепа је  подлога за грб града Ужица, на раменима су  
пришивени  држачи  за нараменице  са  ознакама звања које  се закопчавају дугмадима, а на оба  рукава пришивена је чичак трака за 
ознаке  «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА». 
 3) свечана кравата је сиве боје, на везивање,  са  стилизованим грбом града Ужица  тамно  сиве боје; 
 4) игла за кравату је израђена  тако да је на  њеном видљивом делу стилизован натпис «КОМУНАЛНА  ПОЛИЦИЈА». 
 
 V  ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 
 

Члан  9. 
 Комунални полицајци задужују и носе униформу на основу налога начелника комуналне полиције или лица које он овласти. 
 

Члан 10. 
 Лице  које се прими у службу за обављање  послова комуналног полицајца  или се  распореди на радно место комуналног 
полицајца задужује основну униформу комуналног полицајца. 
 Лице које изгуби својство комуналног полицајца дужно је да врати све делове основне и додатне униформе и ознаке на 
униформи. 
 

Члан 11. 
 Делови  свечане униформе  из члана 7. став  3. ове Одлуке задужују се  само једанпут, приликом првог задужења по ступању у 
службу и у случају губитка својства комуналног полицајца могу се без службених ознака на  белој кошуљи  са кратким рукавима, 
задржати као успомена на професионалну активност у комуналној полицији. 
 

Члан 12. 
 Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој количини и са роковима употребе појединих делова, и то: 
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 1) беретка, 1 ком, 2  године; 
 2) шапка, са навлаком за шапку (зимска и летња), по 1 ком. зимске и летње, 1 година; 
 3) поткапа, 2 ком. прво задужење; 
 4) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 1  година; 
 5) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1  година; 
 6) каиш, 1 ком. 7 година; 
 7) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2  године; 
 8) кошуља са дугачким рукавима, 3 ком, 1  година; 
 9) кошуља са кратким рукавима, 5 ком, 1  година; 
 10) мајица  са  кратким рукавима, 5 ком, 1  година; 
 11) мајица  са  дугачким  рукавима, 2 ком, 1  година; 
 12) мајица  са  дугачким рукавима и крагном, 2 ком, 1  година; 
 13) џемпер, 1 ком, 2  године; 
 14) јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 године; 
 15) јакна, 1 ком, 3  године; 
 16) чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 пари летњих и 5 пари зимских, 1  година; 
 17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године; 
 18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година 
 19) рукавице (мушке, женске), 1  пар, 4  године; 
 20) кишни мантил, 1 ком, 5  година 
 21) бела навлака за шапку, 2  ком, 1  година; 
 22) бело нарукавље, 2 пара, 1  година; 
 23) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1  година; 
 24) беле рукавице, 2 пара, 1  година; 
 25) рефлектујући прслук, 1  ком, 1 година. 

Члан 13. 
 Приликом првог задужења  униформе, односно приликом прве набавке делова униформе, комуналном полицајцу отвара  се 
лични картон задужења. 

Члан 14. 
 Делови основне, додатне и свечане униформе који су оштећени  или уништени приликом  вршења службе  или  у вези  са  
вршењем  службе замењују се  на основу захтева непосредно надређеног комунаног  полицајца, односно руководиоца. 
 У случају из става  1. овог члана комунални полицајац приликом замене враћа  дотрајали  део униформе  са ознакама. 
 
 VI  ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

Члан  15. 
 Начелник комуналне полиције, зависно од годишњег  доба и временских услова , одређује  период ношења  зимске и летње 
униформе. 

Члан 16. 
 Свечана  униформа носи  се у дане  државног  празника, градских свечаности и по налогу начелника полиције у другим 
приликама. 
 На прописан начин, комунални полицајци могу носити одликовања на свечаној униформи. 
 

Члан 17. 
 Комунални полицајац не сме носити униформу или делове униформе  са ознакама за  време  коришћења годишњег одмора, 
боловања, удаљења  са дужности, као учесник јавног окупљања и у другим случајевима кад је ван службе. 
 

Члан 18. 
 Униформа се мора  стално одржавати, носити и држати у чистом и уредном стању. 
 Поједини  делови  основне униформе морају се носити на следећи  начин: 
 1) беретка  се носи накривљена  на  десну страну главе тако да покрива  део потиљка и половину чела; 
 2) шапка  се носи тако да ивица обода шапке стоји водоравно по линији највећег  обима главе; 
 3) панталоне  се  носе   тако да  доња  ивица каиша буде на кости кука, а предњи шав панталона достиже  врх горњег дела  
ципеле; 
 4) сукња  се носи  у висини колена, односно највише  25 мм изнад или 50 мм испод прегиба ноге иза колена; 
 5) кошуље  се носе закопчане и увучене у панталоне, односно сукњу; 
 6) јакне  се носе закопчане, а у затвореним просторијама могу се носити и откопчане. 
 

Члан  19. 
 По одобрењу  начелника комуналне полиције делови униформе могу се  дати на послугу за потребе  снимања  филма, 
позоришне представе и сродних активности. 
 
 
 VII ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

Члан  20. 
 Ознаке  на униформи су: 
 1) ознака  са натписом «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА», 
 2) ознака  са натписом «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА»; 
 3) ознака  са  грбом града  Ужица; 
 4) ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 
 5) ознака  звања. 

 
Члан  21. 

 Ознака  са  натписом «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА» је  у облику правоугаоника димензија  140 х 50 мм. и представља  
подлогу тамно  сиве боје, на којој је овај натпис у два  реда машински извезен концем светло сиве боје. 
 Ознака  из става  1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком изнад горњег десног џепа на униформи. 
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Члан 22. 
 Ознака  са натписом «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  ГРАДА  УЖИЦА» је  у облику  квадрата  димензија  140 х 140 мм и 
представља подлогу тамно  сиве боје  оивичену концем светло сиве боје, на којој је овај натпис у четири реда машински ивзезен 
концем  светло  сиве боје. 
 Ознака из става  1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на рукавима униформе. 
 

Члан 23. 
 Ознака  са  грбом града  Ужица  састоји се од подлоге у облику квадрата димензија 140 х 140 мм тамно  сиве  боје, оивичене 
концем светло  сиве боје, на којој је у средини машински извезен грб. 
 Ознака  из става  1. овог члана  носи  се  пришивена  или причвршћена чичком изнад  горњег  левог  џепа на униформи. 
 Грб  града Ужица  на ознаци из става  1. овог члана аплицира  се у складу са одлуком  града Ужица којом се одређује 
употреба  грба Града  и сврхом униформе,  да означава службени статус  комуналног полицајца у обављању послова   из надлежности  
града  Ужица. 
 

Члан 24. 
 Ознака  презимена, идентификационог броја и положаја  је плочица у облику правоугаоника димензија 100 х 30 мм  сребрно 
беле  боје  на којој је  црним словима у првом реду исписан  идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ, ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ)  а у другом реду исписано његово 
презиме. 
 Ознака  из става  1. овог члана носи се изнад ознаке из члана  21. ове одлуке, симетрично и паралелно постављена у односу на 
њу на удаљености од око  20 мм. 

Члан 25. 
 Ознаке звања носе се на нараменицама  и у виду су трака тамно  сиве боје, уздуж по ширини нашивених, ширине  10 мм 
међусобно  растављених  8 мм тако да  свака  трака означава по једно звање од почетног звања до звања које има комунални полицајац  
у униформи. 
 
 VIII ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 Поред униформи и ознака прописаних овом Одлуком комуналним полицајцима, када то захтевају услови рада и прописи о 
безбедности и здрављу на раду, обезбеђују се и други   делови одеће (заштитна  одела и сл) који не представљају  њихову униформу у 
смислу ове  Одлуке. 

Члан 27. 
 Комунални полицајци задужиће униформе и ознаке прописане овом Одлуком у року од  три дана од  дана  стицања  права  на 
самостално   обављање  послова и примену овлашћења  комуналних полицајаца. 
 

Члан 28. 
 У року из члана  27. ове Одлуке комуналним полицајцима, приликом задужења  униформе и ознака, отвориће  се и лични 
картони задужења. 

Члан 29. 
 Ова  Одлука ступа на снагу осмог  дана од  дана објављивања у «Службеном листу града  Ужица". 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
I број 355-9/10; 9.априла  2010.год.    

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

       
 
 

 44. Скупштина града Ужица, на  седници одржаној 9.априла 2010.године, по претходно прибављеној  сагласности  министра  
за  државну управу и локалну  самоуправу број 016-00-00054/2010-09 од 26.03.2010.године, на основу члана 41. став 3. Закона о 
комуналној полицији («Сл.гласник РС»  број  51/2009)  и члана  41. тачка  7. Статута града Ужица  («Сл.лист  града  Ужица»  број  
11/08), донела  је 

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

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује  се боја и начин означавања  возила  комуналне полиције, опрема  возила и друга опрема коју користе 
комунални полицајци. 
 

Члан 2. 
 Возила, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила и мотоцикли прописно обојени, означени и опремљени  за 
одржавање комуналног реда и обављање  других послова из делокруга  комуналне полиције. 
 II БОЈА И ОЗНАКЕ  ВОЗИЛА  

Члан  3. 
 Основна  боја  возила комуналне полиције  је бела. 
 

Члан  4. 
 Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне полиције је  трака  сиве боје, ширине најмање 150 мм, 
раздељена по дужини линијом ширине 20 до 30 мм жуте боје. 
 

Члан 5. 
 Ознаке  возила  и мотоцикала комуналне полиције чине: 
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 1) по један цртеж или налепница  са  цртежом грба града Ужица, висине најмање  200 мм. На предњем делу бочних страница 
возила и  мотоцикала, односно висине најмање 35о мм на поклопцу мотора возила, на којој је изглед грба града у  складу са одлуком 
Града којом се уређује употреба  грба; 
 2) натпис «КОМУНАЛНА  ПОЛИЦИЈА» исписан словима жуте боје  на делу траке из члана  4. ове одлуке иза  цртежа  грба  
града, у висини предњих врата, односно прве половине кабине возила или  предње стране  мотоцикла; 
 3) натпис «КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА» исписан  словима  жуте боје, на предњој страни, односно поклопцу мотора возила 
испод цртежа грба  града, као и на задњој страни возила изнад регистарске таблице. 
 Ознаке  из става  1. овог члана морају бити израђене  тако да рефлектују светслост. 
 
 III ОПРЕМА  ВОЗИЛА 

Члан  6. 
 Опрему возила комуналне полиције 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 ПОЛИЦИЈА» и која може бити опремљена и 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 френквенцијама које користи комунална полиција. 
 

Члан 7. 
 Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене  овом Одлуком,морају имати опрему одређену прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје  сагласно њиховој намени. 
 
 IV ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 
 

Члан 8. 
 Опрема  комуналних полицајаца, у смислу ове Одлуке, јесте опрема за обављање послова из надлежности комуналне 
полиције (у даљем тексту: комунално-полицијска опрема) и пратећа опрема која је потребна  за успостављање  информатичко-
комуникацијске повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема). 

 
Члан 9. 

 Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средстава  за везивање, комунално-полицијску опрему 
чине: 
 1) таблице «Стоп комунална полиција»; 
 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 јонизујућих зрачења; 
 8) двогледи; 
 9) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида; 
 10) елекронски ласерски уређаји за мерење удаљености; 
 11) GPS ручни електронски уређај  за оријентацију и навигацију. 
 
 Начелник комуналне полиције може  наложити да  се изврши набавка, односно да се организационе јединице комуналне 
полиције задуже и другом опремом, уколико оцени да је она неопходна за обављање  послова из делокруга комуналне полиције. 
 

Члан 10. 
 Пратећу опрему комуналне полиције  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 10. став  2. ове  Одлуке. 

Члан 11. 
 Опрему из чл. 10. и 11. ове одлуке, по налогу начелника комуналне полиције, задужују организационе јединице комуналне 
полиције, а могу је задужити  и  комунални полицајци лично. 
 

Члан 12. 
 Комунална  полиција  води евиденцију о задужењу  опремом организацоних јединица и личном задужењу опремом 
комуналних полицајаца, у складу са  прописима о материјално-финансијском пословању. 
 Подаци  из евиденције из става  1. овог  члана и документи који садрже податке о задужењу опремом означавају се на 
прописан начин ознаком тајности. 
 
 V ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан  13. 
 Ова  Одлука  ступа на  снагу осмог  дана од  дана објављивања у  «Службеном  листу  града  Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
I број 355-10/10, 9.априла 2010.године   

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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45. На основу члана 20. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" број 42/91 и 71/94), члана 69в. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању сигурности грађана ("Сл. гласник РС" број 35/91, 33 и 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101 и 115/05) и члана 
41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9.4.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ 

 
1. Оливера Маричић, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Ужице, као 

представник оснивача. 
2. Драгица Тошић, именује се за председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Ужице, као представник оснивача. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-31/10, 9.4.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

46. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9.4.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА СЛУШНО ОШТЕЋЕНУ ДЕЦУ 

"МИОДРАГ В. МАТИЋ" 
 
1. Александар Остојић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ за слушно оштећену децу "Миодраг В. Матић", 

као представник Скупштине града. 
2. Данијел Вукајловић, именује се за члана Школског одбора ОШ за слушно оштећену децу "Миодраг В. Матић", као 

представник Скупштине града. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-31/10, 9.4.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

47. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9.4.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ" 

 
1. Душан Новаковић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Слободан Секулић", као представник Скупштине 

града. 
2. Весна Миловановић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Слободан Секулић", као представник Скупштине града. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-31/10, 9.4.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

48. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9.4.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 
1. Радован Тодоровић, разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе Ужице, као представник Скупштине 

града. 
2. Ненад Скорковић, именује се за члана Школског одбора Техничке школе Ужице, као представник Скупштине града. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
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49. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 9.4.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ" СЕВОЈНО 

 
1. Мирјана Николић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Алекса Дејовић" Севојно, као представник 

Скупштине града. 
2. Весна Стаматовић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Алекса Дејовић" Севојно, као представник Скупштине 

града. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 610-4/10, 9.4.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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