
Н А Ц Р Т 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ 

 
Члан 1. 

 
У Закону о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 

51/09) у члану 1. став 1. после речи: „територији” додаје се реч: „општине” и 
запета, а текст у загради после две тачке допуњује се речима: „општина, односно”. 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи: 

  „Комуналну полицију општина, односно град образује као 
унутрашњу организациону јединицу у саставу јединственог органа општинске, 
односно градске управе, односно управе образоване за поједину област.  

Унутрашња организациона јединица комуналне полиције не може 
имати мање од три комунална полицајца.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 
„Комуналном полицијом руководи начелник комуналне полиције. 
Послове комуналне полиције обављају униформисани комунални 

полицајци. 
Изузетно од става 2. овог члана, послове комуналне полиције могу 

обављати и комунални полицајци без службене униформе са ознакама, по 
писаном налогу начелника комуналне полиције.  

Начелник комуналне полиције и комунални полицајци у обављању 
послова из делокруга комуналне полиције имају посебна овлашћења утврђена 
овим законом, укључујући и овлашћења за употребу одређених средстава 
принуде. 

Комунални полицајци стручно се оспособљавају и усавршавају у 
складу са одредбама овог закона. ” 
 

Члан 4. 
  
У члану 7. став 1. после речи: „сарађује са” додају се речи: 

„општинским, односно”. 
У ст.  2 .  и 3 .  исто г члана по сле р ечи: „по лиције и” додају се речи: 

„општинских, односно”. 
 

Члан 5. 
 
У члану 8. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4,  који гласе: 
„На основу образложеног захтева, полиција ће доставити податке из 

става 2. овог члана и евидентирати ко је тражио податке, разлог за њихово 
тражење и начин достављања тих података. 
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Евиденцију  о подацима из става 3. овог члана води комунална 
полиција и обезбеђује коришћење тих  података у складу са прописима којима се 
уређује заштита личних података.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
 

Члан 6. 
 

У члану 9. став 2. после речи: „приградском” додају се запета и 
речи: „односно локалном ”. 

После става 2. тог члана додаје се став 3, који гласи: 
„Комунална полиција општина и градова у обављању послова 

међусобно сарађује, размењује податке и обавештења и остварује друге облике 
заједничког рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи.“ 

 
Члан 7. 

 
У члану 11. ст. 1. и 4. испред речи: „градско” додају се речи: 

„општинско, односно”. 
У ставу 2. истог члана после речи: „их” додају се речи: 

„општинском, односно”. 
 

Члан 8. 
 
Назив изнад члана 13. и члан 13. мењају се и гласе:  

 
„Уређење комуналне полиције 

  
Члан 13. 

 
Послови комуналне полиције се обављају у посебно образованим 

унутрашњим организационим јединицама у оквиру општинских, односно 
градских управа. 

У комуналној полицији могу се образовати подручне организационе 
јединице за градску општину или више њих или за подручје општине, односно 
града одређено актом о унутрашњем уређењу комуналне полиције (у даљем 
тексту: организационе јединице).  

Организационим јединицама руководе шефови тих јединица, који за 
свој рад и рад организационе јединице којом руководе одговарају начелнику 
комуналне полиције. 

Изузетно од става 1. овог члана, општине, односно градови, могу 
заједничком одлуком да образују заједничку службу комуналне полиције. 

Општина се може уговором закљученим са другом општином, 
односно градом споразумети да комунална полиција општине, односно града 
обавља послове комуналне полиције на њеној територији.“ 

 
Члан 9. 

 
У члану 14. ст. 1. и 3. речи: „опште услове прописане за рад у 

органима града” замењују се речима: „услове за заснивање радног односа 
комуналног полицајца”. 
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Члан 10. 
 

У члану 16. став 1. после тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи: 
„9) тражење обавештења.“ 
У члану 16. став 2. речи: „изрећи мандатну казну“ замењују се 

речима: „издати прекршајни налог“. 
    

Члан 11. 
 
У члану 19. став 1. после речи „полиције” тачка брише се и додају 

се запета и речи: „као и лице које се затекне на месту кршења прописа из 
делокруга комуналне полиције.” 

 
Члан 12. 

 
У члану 20. после става 1. додаје се став 2, који гласи:  
„Лице затечено у вршењу прекршаја из области која је у делокругу 

комуналне полиције чији је идентитет утврђен провером идентитета у складу са 
чланом 19. овог закона или на начин из става 1. овог члана, комунални полицајац 
ће без одлагања довести надлежном прекршајном суду.” 

 
Члан 13. 

 
У члану 21. после става 1. додају  се нови ст. 2 и 3, који гласе: 
„Ради вршења прегледа возила комунални полицајац задржаће 

возача на месту прегледа возила за време док овај преглед траје, а уколико 
постоји опасност да ће возач покушати да побегне са тог места управљајући 
возилом, употребиће средства за везивање. 

Опасношћу из става 2. овог члана сматра се седање возача за 
управљач возила, укључивањем мотора у рад или предузимање друге радње којом 
возач показује очигледну намеру да покушава да побегне управљајући возилом.” 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4, постају ст. 4, 5. и 6. 
 
                                                              Члан 14. 
 
                        После члана 24. додаје се назив изнад члана и члан 24а, који гласи:  

 
                            „Тражење обавештења 
 
       Члан 24а 
 
У обављању послова комунални полицајац може затражити 

обавештење од грађанина да би спречио кршење прописа или открио учиниоца 
прекршаја из делокруга комуналне полиције, али грађанин није дужан да пружи 
тражено обавештење, нити му се оно може поново тражити.“  

  
Члан 15. 

 
У члану 25. после става 1. додају се ст. 2-4. који гласе: 
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„Овлашћења комуналне полиције према малолетним лицима 
примењују комунални полицајци посебно оспособљени за рад  са малолетницима. 

Овлашћења комуналне полиције према малолетном лицу примењују 
се у присуству родитеља или старатеља тог лица, односно, у случају да су 
недоступни, у присуству представника органа старатељства.  

Присуство представника органа старатељства уместо родитеља 
може да се обезбеди, ако је могуће, и у случајевима када би присуство родитеља 
било штетно за малолетника изложеног насилним или сличним радњама 
родитеља, или би их толико иритирало да би у великој мери угрозило извршење 
задатка комуналне полиције.“ 

 
Члан 16. 

 
Назив изнад члана 32. и члан 32. мењају се и гласе:  

 
„Заснивање радног односа 

 
Члан 32. 

 
Радни однос за обављање послова комуналног полицајца заснива се 

по положеном испиту за обављање послова и примену овлашћења комуналног 
полицајца. 

За заснивање радног односа, комунални полицајац, поред услова 
предвиђених прописима из члана 31. овог закона, има и посебне услове, и то да:  

1) има психофизичке способности потребне за обављање послова 
комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене 
установе;  

2) комунални полицајци морају да имају стечено најмање средње 
образовање у четворогодишњем трајању и најмање једну годину радног искуства 
у струци.  

Министар надлежан за локалну самоуправу доноси пропис о начину 
утврђивања потребне психофизичке способности из става 2. тачка 1) овог члана и 
решењем овлашћује здравствену установу за утврђивање ове способности и 
издавање лекарских уверења о томе. 

Приликом запошљавања у комуналној полицији посебно се води 
рачуна о родној, етничкој и другој равноправности и тежи пријему на рад жена и 
мушкараца из различитих друштвених група, са крајњим циљем да комунални 
полицајци одражавају структуру становништва општине, односно града у коме 
обављају послове комуналне полиције.”  

 
                                        Члан 17. 
 
Члан 33. мења се и гласи: 
„Стручно оспособљавање кандидата за комуналне полицајце 

обавезно се спроводи пре полагања испита за комуналног полицајца, и то по 
посебном програму. 

Након завршетка стручног оспособљавања, кандидат за комуналног 
полицајца полаже испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног 
полицајца (у даљем тексту: испит).  
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Комунални полицајац може послове комуналне полиције 
самостално да обавља после стручног оспособљавања и положеног испита.  

Кандидат за комуналног полицајаца дужан је да испит из става 1. 
овог члана положи најкасније у року од три месеца од дана завршетка стручног 
оспособљавања. 

Стручно оспособљавање и полагање испита кандидата за заснивање 
радног односа у комуналној полицији који су успешно завршили стручно 
оспособљавање и положили стручни испит за потребе полиције у министарству 
надлежном за унутрашње послове, спроводи се по скраћеном поступку. 

Стручно оспособљавање и полагање испита кандидата за заснивање 
радног односа у комуналној полицији спроводи се по скраћеном поступку и за 
кандидате који су активни или бивши професионални војници Војске Србије.” 

 
Члан 18. 

 
 У члану 34. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 
„Део састава комуналне полиције, општине, односно градови су 

обавезни да упуте на стручно усавршавање за рад са малолетним лицима.” 
 

Члан 19. 
 
 У члану 35. став 1. речи: „Испит из члана 32. став 1. тачка 2) и 

запета”  бришу се. 
 

Члан 20. 
 

У члану 36. став 1. речи: „став 1.” замењују се речима: „став 2.”. 
 

Члан 21. 
 
После члана 49. додаје се  члан 49а,  који гласи: 

 
„Члан 49а 

 
У општинама које образују комуналну полицију у складу са овим 

законом, општинско веће, на предлог начелника комуналне полиције, донеће први 
стратешки план комуналне полиције најкасније у року од две године од дана 
ступања на снагу акта о образовању и унутрашњем уређењу комуналне полиције.” 

 
Члан 22. 

 
У члану 4, члану 5. став 1, члану 6. став 1, члану 7. став 1, члану 9. 

став 1. тач. 2), 3), 4) и 5), члану 12. став 1, члану 16. став 2, члану 17. став 1, члану 
18. став 2, члану 19. став 2, члану 31, члану 35. став 3, члану 36. став 3, члану 39. 
став 2. и члану 41. ст. 1. и 2. испред речи: „град“, у одговарајућем падежу додају 
се речи: „општина, односно” у одговарајућем падежу. 

 
Члан 23. 

 
У члану 4. став 1, члану 7. став 3, члану 11. став 5, члану 29. став 5, 

члану 39. став 3, члану 41. став 3 и члану 45. испред речи: „скупштина града“ у 
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одговарајућем падежу додају се речи: „скупштина општине, односно” у 
одговарајућем падежу.  

 
 

 

Члан 24. 
 

У члану 8. став 3. (који постаје став 5), члану 36. став 1. и члану 40. 
став 2. испред речи: „градоначелник“ у одговарајућем падежу додају се речи: 
„председник општине, односно” у одговарајућем падежу. 

  
Члан 25. 

 
У члану 15, члану 27. став 3. и члану 29. став 6. испред речи:  

„градске управе“ додају се речи: „општинске, односно”. 
 
                                        Члан 26. 
 
Прописи донети за спровођење Закона о комуналној полицији 

(„Службени гласник РС”, број 51/09) остају на снази. 
 

Члан 27. 
 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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