
На основу члана 29. став 5. Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС" број 

51/2009) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 25/17-

пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2018. године, 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НЕЗАКОНИТИМ ИЛИ 

НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПАЊЕМ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА 

 

 

1. Иван Ђокић, разрешава се функције члана Комисије за решавање по притужбама 

због повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналног 

полицајца, именован Решењем о образовању Комисије за решавање по притужбама 

због повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналног 

полицајца (''Службени лист града Ужица'' 25/16). 

 

2. Слободан Кузмановић, одборник, именује се за члана Комисије за решавање по 

притужбама због повреде права незаконитим или неправилним поступањем 

комуналног полицајца. 

 

3. Мандат именованом члану траје до истека мандата Комисије односно до истека 

мандата Скупштине града. 

 

4. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица'' . 

Република Србија  

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 358-45/16 

Датум: ____ 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

__________________________ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 17-25. Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС" број 51/2009)  

предвиђено је да комунални полицајац у вршењу својих послова има следећа овлашћења: 

упозорење; усмено наређење; провера идентитета; довођење; прегледање лица и предмета; 

видео надзор и употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и 

средстава  за везивање. 

Чланом 29. Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС" број 51/2009)  

предвиђено је  да комуналној полицији свако може поднети притужбу ако сматра да су му 



незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналног полицајца повређена 

права. 

Притужба се подноси у року од 30 дана од дана када је до повреде дошло, а 

разматра је и све околности у вези са њом утрђује начелник комуналне полиције или лице 

које начелник овласти да решава притужбе. 

Начелник комуналне полиције, односно овлашћено лице, о свом ставу и 

евентуалним мерама које је предузео мора подносиоца притужбе да обавести достављањем 

писаног одговора у року од 15 дана  од дана пријема притужбе, чиме је поступак по 

притужби закључен. 

У случајевима кад из притужбе или података прикупљених у поступку код 

начелника, односно овлашћеног лица произилази сумња да је комунални полицајац 

применом овлашћења из става 1. овог члана учинио кривично дело за које се гони по 

службеној дужности, начелник комуналне полиције списе предмета мора да уступи 

Комисији за решавање притужби, која води  даљи поступак решавања притужби. 

Комисију за решавање притужби образује Скупштина града.У Комисију, која се 

састоји од председника и четири члана, обавезно се именују три одборника Скупштине 

града, начелник комуналне полиције и  представник полиције. 

У поступку разматрања притужбе Комисија је овлашћена да од подносиоца 

притужбе и других 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. 

Независно од исхода решавања притужбе, подносилац притужбе има на 

располагању сва правна и друга средства за заштиту својих права и слобода. 

Поступање по притужби, начин рада и одлучивања Комисије ближе су регулисане 

Правилником о начину поступка вршења контроле комуналне полиције ("Службени 

гласник РС", број 106/2009). 

Одборнику Ивану Ђокићу је на седници Скупштине града одржаној 07. јуна 2018. 

године, утврђен престанак мандата одборника. Обзиром да у саставу Комисије обавезно 

морају бити три одборника, неопходно је да се на место Ивана Ђокића, за члана Комисије 

именује нови одборник. 

Градско веће на седници одржаној 14.06. 2018.године утврдило је Предлог решења 

о разрешењу и именовању једног члана  Комисије за решавање по притужбама због 



повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналног полицајца и 

предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји. 

 

 


