СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-67/20
Датум: _______ 2020.године
На основу члана 32. Закона о комуналној милицији и члана 60. став 1. тачка 51 .
Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној дана _____.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА ЗБОГ
ПОВРЕДЕ ПРАВА НЕЗАКОНИТИМ ИЛИ НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПАЊЕМ
КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
I Образује се Комисија за решавање притужби на рад комуналног полицајца и у исту се
именују:
ПРЕДСЕДНИК
1. Срђан Недељковић, одборник
ЧЛАНОВИ
2. Дејан Јовановић, одборник
3. Бојана Гудурић, одборник
4. Зоран Милитаров, в.д. начелника градске управе за инспекцијске послове и
комуналну полицију
5.Миодраг Перовић, заменик начелника Одељења полиције Полицијске управе у
Ужицу
II У поступку разматрања притужбе Комисија је овлашћена да од подносиоца
притужбе и другог лица прикупља потребна обавештења и доказе о чињеницама и
околностима на које се притужба односи, као и да од Градске управе и полиције тражи
потребну помоћ и сарадњу. Комисија поступак решавања притужбе закључује
достављањем одговора подносиоцу притужбе у року од 30 дана од дана истека рока за
вођење поступка код начелника комуналне полиције, односно овлашћеног лица.
III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
_________________________
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Образложење
Чланом 32. Закона о комуналној милицији ( “Службени гласник Републике Србије“
бр. 49/2019) прописано је да свако може поднети притужбу ако сматра да су му
незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналног милиционара из члана
18-27 овог закона повређена права.
Комисију за решавање притужби образује Скупштина јединице локалне самоуправе. У
комисију, која се састоји од председника и четири члана обавезно се именују три
одборника Скупштине јединице локалне самоуправе, начелник комуналне милиције и
представник полиције.
Чланом 60. став 1. тачка 51. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су
утврђена Пословником Скупштине града.
Дана 27.11.2020. године, Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције,
Полицијска управа у Ужицу доставила је име представника Полицијске управе у Ужицу,
који ће бити члан комисије.
Градско веће на седници одржаној 07.12.2020. године, разматрало је предлог Решења о
образовању Комисије за решавање по притужбама због повреде права незаконитим или
неправилним поступањем комуналног полицајца и предлаже Скупштини града да Решење
размотри и усвоји.
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