ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о
комуналној полицији садржан је у члану 97. тачка 17. Устава Републике Србије, према
коме Република Србија уређује и обезбеђује „друге односе од интереса за Републику
Србију, у складу с Уставом” и, с тим у вези, са одредбама Устава којима се уређују
надлежности јединица локалне самоуправе и правила о уређењу органа тих јединица.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Основни разлог за доношење Закона о изменама и допунама Закона о
комуналној полицији јесте потреба да се комунална полиција образује и у општинама.
Наиме, потреба за увођењем комуналне полиције утврђена је на основу
оцене да су у досадашњем функционисању општина уочене знатне тешкоће у одржавању
комуналног реда и обезбеђењу ефикасног извршавања закона и других прописа и општих
аката из области комуналне делатности које су у надлежности општине. Организовање
овакве службе и њено функционисање у општинама допринеће како спречавању
прекршаја комуналног реда, тако и превентивно деловати на спречавању тих прекршаја.
На овај начин се општинама омогућује да, у сарадњи са полицијом и другим субјектима,
преузму и реализују сопствени део одговорности за комунални и други ред у општини, а
тиме и за безбедан и миран живот својих становника.
Изменама и допунама Закона се ствара правни оквир за организовање и
деловање комуналне полиције, чије увођење треба да допринесе отклањању постојећих
слабости у извршавању надлежности општина.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
У члану 1. предвиђа се образовање комуналне полиције и у општинама, ради
обављања одређених комунално-полицијских послова којима се извршавају Уставом и
законом утврђене надлежности општина, градова и града Београда и обезбеђује несметано
обављање послова из њихове надлежности.
У члану 2. се предвиђа да се у општини, односно граду комунална полиција
образује као унутрашња организациона јединица у саставу општинске, односно градске
управе, или управе за поједине области, као и да број комуналних полицајаца унутар те
јединице не може имати мањи од три извршиоца.
Решењем у члану 3.уређује се руковођење комуналном полицијом, као и
могућност да послове комуналне полиције поред униформисаних комуналних полицајаца,
у изузетним случајевима, могу обављати и комунални полицајци без службене униформе
са ознакама, а ради што ефикаснијег обављања послова комуналне полиције. Такође,
утврђује се обавеза стручног оспособљавања и усавршавања комуналних полицајаца.

У члану 4. предвиђа се проширење сарадње комуналне полиције са
инспекцијским службама у општини, као и у граду као важно питање од кога
зависи ефикасност комуналне полиције.
У члану 5. утврђују се односи сарадње између комуналне полиције и
полиције, на начин који обезбеђује евиденцију података о тражиоцу података и разлозима
за њихово достављање, како од стране полиције, тако и од стране комуналне полиције.
У члану 6. уређује се питање односа комуналне полиције општина и градова
у обављању послова, на начин да међусобно сарађују, размењују податке, обавештења,
организују заједничке састанке и друге видове узајамног пружања помоћи и размене
позитивне праксе.
У члану 7. прописује се обавеза доношења стратешког плана комуналне
полиције, тако што се као надлежни орган за доношење овог документа утврђује и
општинско веће, поред градског већа.
У члану 8. прописују се правила за уређење комуналне полиције. У
комуналној полицији могу се образовати подручне организационе јединице, којима
руководе шефови тих јединица, одговорни начелнику комуналне полиције, као и начин и
услови за образовање заједничке службе комуналне полиције за две или више општина,
односно градова. Такође се прописује могућност да општина, односно град уговором са
другом општином и градом уређује сва питања од значаја за обављање послова комуналне
полиције друге општине или града на својој територији.
Решењем у члану 9. прописују се посебни услови за обављање послова
начелника комуналне полиције и шефа организационе јединице.
У члану 10. проширују се постојећа овлашћења, увођењем новог, и то:
тражење обавештења, што се ближе уређује у члану 14. Нацрта. Такође, досадашње
овлашћење изрицање мандатне казне, замењује се овлашћењем издавања прекршајног
налога.
Интенција овога закона јесте да се, ради делотворнијег обављања послова
комуналне полиције, прецизирају и прошире њихове надлежности у примени овлашћења
провере идентитета, довођења и прегледања лица и предмета, што је садржано у чл. 11, 12.
и 13.
У члану 15. уређује се примена овлашћења комуналне полиције према
малолетним лицима, што је од посебног значаја с обзиром на проблеме на које указују
досадашња практична искуства у раду комуналне полиције у градовима.
У чл. 16, 17. и 18. садржане су одредбе које се односе на услове за заснивање
радног односа комуналног полицајца, прописивање посебних услова за обављање послова
и посебне облике оспособљавања и усавршавања, који укључују и обавезу полагања
испита за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, као и обавезу
да се део састава комуналне полиције упути на стручно усавршавање за рад са
малолетним лицима.
Решења предвиђена у чл. 19. и 20. су у складу са решењима из чл.16, 17. и
18. наведеног нацрта закона.
Чланом 21. утврђује се рок за доношење првог стратешког плана комуналне
полиције у општинама.
У чл. 22-25. садржане су све измене које се односе на допуну постојећег
текста истим речима одговарајућег значења.
Чланом 26. утврђује се датум ступања на снагу закона.

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
За Нацрт закона није потребно израдити анализу ефеката закона, с обзиром
на то да се њиме не стварају нове обавезе за привредне и друге субјекте.
V. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у буџету
Републике Србије.
У буџетима општина, које желе да искористе право да образују комуналну полицију из
овог закона, потребно је обезбедити додатна средства за образовање и почетак рада
комуналне полиције, укључујући и средства за набавку униформе, ознака и опреме за рад,
као и за оспособљавање и усавршавање комуналних полицајаца. Износ тих средстава
зависиће првенствено од опредељења општина у погледу броја људства комуналне
полиције. Увођењем комуналне полиције могу се очекивати увећани буџетски приходи од
наплата новчаних казни за прекршаје, као и непосредни позитивни ефекти у виду
буџетских уштеда који се могу постићи ефикасним деловањем комуналне полиције. Уз то,
комунална полиција треба да доприносе бољој заштити људи и имовине у општинама.

