
На  осноВу  члана  47. став  3. Закона  о  комуналној  Милицији  (,,Службени  гласник  Рс , 
број  49/19), члана  39. тачка  8. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , број  1 1/19) и  члана  26. Одлуке  о  комунајтној  Милицији  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  55/19), по  претходно  прибаањсној  сагласности  Министарства  државне  управе  
и  локалне  самоуправе  Републике  Србије  број : 021-01-00107/2020-24 од  19. фебруара  2020, 
године, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  јУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

одлуку  

о  униформи  и  ОЗНАКАМА  НА  УНИФОРМИ  КОМУНАЛНИХ  
МИЛИЦИОНАРА . 

І . ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ  

ЧЛ2Н  1. 

Овом  одлуком  прописује  се  изглед  униформе  и  ознака  на  униформи  комуналног  
милиционара, делови  униформе, начин  и  време  ношења, задужење , замена  и  раздужење  
униформе . 

Члан  2. 

Униформа, у  смислу  ове  одлуке, је  службено  обележје  комуналног  милиционара  у  
Граду  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: Град)  и  саставњенаје  од  прописаних  делова  и  ознака. 

Униформа  комуналног  милиционараје  основна  и  свечана . 

Комунални  милиционар  мора  носити  униформу  при  обавњању  комунално  
милицијских  посзіова, изузев  када  по  писаном  налогу  начелника  комуналне  милиције  
обавња  службене  дужности  у  цивилној  одећи . 

11. ДЕЛОВИ  И  ИЗГЛЕД  ОСНОВНЕ  УНИФОРМЕ  

Члан  3. 

Делови  основне  униформе  су: 

1. качкет  летњи; 

2. качкет  зимски; 

3. зимска  капа; 

4. nоткапа; 

5. панталоне  летње  (мушког  и  женског  кроја); 

6. панталоне  зимске  са  термо  улошком  (мушког  и  женског  кроја); 

7. панталоне  летње  кратке; 

8. опасач  са  подопасачем ; 

9. мајица  дугих  рукава; 
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10. мајица  кратких  рукава; 

11. мајица  летња  дугих  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица); 

12. мајица  летња  кратких  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица); 

13. јакна  са  поставом , улоілком  и  капуњачом ; 

14. чарапе  зимске  и  летње  (мушке  и  женске ) и  назувци ; 

15, чизме; 

16. ципеле  плитке  (мушке  и  женске); 

17. спортске  патике; 

18. рукавице  (муіnке  и  женске); 

19. kuіnHu мантил  (кабаница); 

20. і.іемпер; 

21. спетлоодбојни  прслук. 

Члан  4. 

Делови  основне  униформе  комуналног  милиционара  су  следећег  изгледа: 

1. качкет  летњи  је  црне  боје, округлог  облика, израђен  оД  природног  материјала  и  са  
машински  извезеним  грбом  Града  на  чеоном  делу; 

2. качкет  зимски  је  црне  боје, округлог  облика  са  заштитом  за  уши  и  задњи  део  врата, 

израђен  од  природног  материјала  и  са  машински  извезеним  грбом  Града  на  чеоном  делу ; 

3. памучна  зимска  капа  је  црне  боје, израђена  од  природних  материјазіа, прати  облик  и  
линију  главе, универзалне  величине  са  машински  извезеним  грбом  Града  на  чеоном  делу; 

4. поткапаје  црне  боје, израђена  од  одговарајућег  материјала  прилагођеног  за  лице; 

5. панталоне  летње  су  израђене  од  природног  или  мешавине  природног  и  синтетичког  
материјала , тамно  зелене  боје, тактичког  муіпког  и  женског  кроја, око  појаса  са  потребним  
бројем  држача  за  каиш  ширине  50 мм, ојачањем  на  седалном  делу, прилагодњивим  обимом  
појаса, испод  појаса  са  урезаним  џеповима  са  леве  и  десне  стране, џеповима  на  ногавицама  
са  леве  и  десне  стране  и  џепом  са  преклопом  на  задњој  страни  који  се  закопчавају  
дрикерима , са  ногавицама  без  манжетни , а  на  крајевима  доњег  дела  ногавица  са  унутрапЈње  
странеје  тунел  са  траком  за  затезање ; 

6. тјанталоне  зимске  су  израђене  од  природног  или  меіnавине  природног  и  синтетичког  
материјала , тамно  зелене  боје, тактичког  мушког  и  женског  кроја, око  појаса  са  потребним  
бројем  држача  за  каиш  ціирине  50 мм, ојачањем  на  седалном  делу, прилагодњивим  обимом  
појаса, испод  појаса  са  урезаним  џеповима  са  леве  и  десне  стране, џеповима  на  ногавицама  
са  ѕіеве  и  десне  стране  и  џепом  са  преклопом  на  задњој  страни  који  се  закопчавају  
дрикерима , са  ногавицама  без  манжетни , а  на  крајевима  доњег  дела  ногавица  са  унутрашње  
стране  је  тунел  са  траком  за  затезање , еластична  трака  за  причвршћивање  ногавица  испод  
стопала  са  могућношћу  скидања  и  са  посебно  кројеним  термо  улошком  који  се  причвршћује  
за  панталоне  са  унутрашње  стране; 
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7. панталоне  летње  кратке  су  израђене  од  природног  или  мепјавине  природног  и  
синтетичког  материјала , тамнозелене  боје, уобичајеног  мупіког  и  женског  кроја, око  појаса  
са  потребним  бројем  држача  за  каипі, ширине  50 мм, прилаГодњивим  обимом  појаса, испод  
појаса, са  урезаним  џеповима  са  леве  и  десне  стране; 

8. опасач  са  подопасачемје  црне  боје, израђен  од  балистичког  платна  (кордура); 

9. мајица  дугих  рукаваје  тамнозелене  боје  класичног  облика, израђена  од  памучне  тканине, 

с  тим  што  је  округли  изрез  око  врата  изрђен  од  двоструке  тканине  ојачане  еластичним  
нитима  (ликром); 

10. мајица  кратких  рукаваје  израђена  као  мајица  под  тачком  9. овог  члана; 

1 1. мајица  летња  дугих  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица), израђена  је  од  
природног  материјала , светлосиве  боје, закопчава  се  пластичним  дугмадима  који  су  светло  
сиве  боје, крагнаје  класичног  кроја, на  левој  страни  груди  има  нашивену  подлогу  за  значку  
комуналне  милиције, а  на  десној  страни  груди  подлогу  за  идентификациону  плочицу, на  
оба  рукава  испод  рамена  пришивена  је  чичак  трака  за  ознаку  ГРАД  НОВИ  САД  - 
КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА , на  леђној  страни  испод  раменог  појаса  је  натпис  
КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА1 , крајеви  рукава  су  у  виду  ранфле; 

12. мајица  летња  кратких  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица), израђенаје  као  
мајица  лод  тачком  11. овог  члана; 

13. јакна  са  поставом, улоіпком, капуњачом  и  заnітитом  од  ветра  на  појасу , израђенаје  од  
синтетичког  водонепроnусног, ветронеnроnусног  и  паропропусног  материјала  тамно-
зелене  боје, закопчава  се  nатент  затварачем  и  дрикерима, на  предњој  страни  у  горњем  делу  
има  два  нашивена  џепа  са  преклопом  који  се  причвршћује  дрикером, у  доњем  делу  има  два  
џепа  са  преклоnом  који  се  причврпіћује  дрикерима, доњи  іјепови  садрже  џеп  у  џепу  са  
пристпом  с  горње  стран  исnод  преклопа, у  левом  горњем  делу  јакне  у  висини  груди  је  
подлога  за  значку  комуналне  милиције , nодлога  за  ношење  ручне  радио  станице, а  у  десном  
горњем  депу  у  истој  висини  је  подлога  за  идентификациону  плочицу, на  леђној  страни  
испод  раменог  појаса  је  натпис  11КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА I!,  рукави  су  из  два  дела  са  
нашивеном  манжетном  која  се  закопчава  чичак  траком, на  оба  рукава  исnод  рамеііа  
пришивена  је  чичак  трака  за  ознаку  t1ГРАд  нови  САД  - КОМУНАЛНА  МНЛИЦИЈА , 
крагна  је  класична, позади  са  nрорезом  за  смештај  капуаче  која  се  причвршћује , на  
унутрашњој  странијакне  са  предње  странеје  патент  затварач  којим  сс  причвршћује  уложак, 
са  леве  и  десне  унутрашње  стране  су  по  два  џепа  и  џеп  за  радио  станицу  или  телефон; 

Уложак  из  става  1. ове  тачкеје  црне  боје, може  се  користити  самостално  као  дукс, израђен  
од  полартек  материјала, са  nonypon крагном  која  се  затвара  патент  затварачем  (зипом) 
целом  дужином  предњег  дела, са  заштитом  од  парања. Са  nредње  леве  и  десне  стране  су  
урезани  џепови  са  џеn кесама . Џепови  су  урезани  укосо, тако  да  је  горњи  део  ближи, а  доњи  
део  удал.енији  од  nостојећег  патент  затварача . Џепови  се  затварају  патент  затварачем  
(зипом). На  левој  страни  груди  је  нашивена  црна  ,,чичак  подлога  за  значку  комуналне  
милиције, на  десној  страни  груди  ,,чичак  nодлога  за  идентификациону  пл0чицу1  а  на  оба  
рукава  испод  рамена  пришивена  је  полукружна  ,,чичак  подлога  за  ознаку  11ГРАд  НОВИ  
САД  - КОМУНАЛНА  МНЛИЦИЈА11 , крајеви  рукава  су  у  виду  ранфле; 

14. чарапе  зимске  и  летње  (муnіке  и  женске) и  назувци  су  памучне, црне  боје; 
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15. чизме  су  израђене  од  хидрофобиране  коже  црне  боје  са  клима  мембраном , делови  коже  
спајају  се  шивењем , штепови  су  заштићени  од  продора  воде  и  агресивних  честица, чизма  
има  гумени  ђон  исте  боје  као  и  горњиште , горњи  део  ципеле  израђенје  тако  да  се  ципела  у  
потпуности  затвара, горњи  део  и  међуђон  спојени  шивањем , а  међуђон  и  ђон  су  спојени  
лепњењем ; 

16. ципеле  плитке  (мушкс  и  женске) су  црне  боје, модерног  кроја  и  на  везивање, израђене  
оД  хидрофобиране  коже, делови  коже  спајају  се  шивењем , штепови  су  заінтићени  од  
продора  воде  и  агресивних  честица, ципела  има  гумени  ђон  исте  боје  као  и  горњиште, а  
горњи  део  ципеле  се  лепи  за  ђон  ципеле; 

17. спортске  латике  су  црне  боје, на  везивање, модел  намењен  за  трчање, израђене  од  
комбинованог  материјала , спојене  шивањем  и  леплењем; 

18. рукавице  (мушке  и  женске) су  црне  боје, израђене  од  комбинованог  материјала , ојачане  
на  длановима, класичног  кроја  са  прстима; 

19. кишни  мантил  (кабаница) је  тамнозелене  боје  с  капулачом, израђен  од  гумиране  
тканине , са  обе  стране  закопчава  се  дрикерима , у  споЈЋашњој  ивици  капуаче  је  тунел  са  
траком  за  затезање, на  оба  рукава  испод  рамена  ушивена  је  ознака  ГРАД  ноВи  САД  
КОМУНАЛНА  МиЛицИЈА !, а  на  задњој  страни  ознака  !КОМУНАЛНА  МНЛИЦИЈА 1 ; 

20. цемпер  је  црне  боје, израђује  се  од  предива  у  комбинацији  вуна!акрил, има  полурол  
крагну  која  се  затвара  патент  затварачем  (зипом) укупне  дужине  30 цм, има  ојачање  од  
памучно-синтетичке  тканине  у  пределу  рамена  и  на  лактовима  рукава, на  левом  и  десном  
рукаву  у  висини  рамена  нашивен  је  машински  извезен  полулучни  натпис  !!ГРАД  НОВИ  
САД  КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА  у  два  реда, при  чемује  натпис  на  левом  рукаву  урађен  
у  латиничном , а  на  десном  рукаву  у  ћириличном  писму, натпис  се  израђује  на  тамнозеленој  
подлози  са  лед  сивом  бојом  конца  за  вез; 

2L светлоодбојни  прслук  је  жуте  боје, израђен  од  вештачког  материјада  са  две  попречне  
траке  које  рефлектују  светлост  у  висини  струка  целим  обимом  прслука, по  једном  
усправном  траком  која  рефлектује  светлост  преко  оба  рамена  и  рефлективним  натписом  
КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА1  на  леђима, закопчава  се  патент  затварачем  са  предње  
стране . 

јјј . ДЕЛОВИ  И  ИЗГЛЕД  СВБЧАНЕ  УНИФОРМЕ  

Члан  5. 

делови  свечане  униформе  су: 

1. беретка; 

2. шешир; 

3. кошуња  са  дугим  рукавима  (мушка  и  женска); 

4. кравата; 

5. сако  (мушки  и  женски); 

6. опасач; 
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7. рукавице  свечане; 

8. панталоне ; 

9. сукња; 

10. ципеле  плитке  (мушке  и  женске). 

Члан  б. 

Делови  свечане  униформе  комуналног  милиционара  су  следећег  изгледа: 

1. береткаје  тамнозелене  боје, класичног  облика, са  машински  извезеним  Грбом  Града  на  
чеоном  делу  изнад  левог  ока; 

2. шешир  је  тамнозелене  боје, израђен  је  од  мепіавине  природног  и  синтетичког  материјала, 

са  маілински  извезеним  Грбом  Града  на  предњем  делу; 

3. кошула  са  дугим  рукавима  израђена  је  од  природног  или  меілавине  природног  и  
синтетичког  материјала, беле  боје, закопчава  се  пластичним  дугмадима  исте  боје, крагнаје  
класичног  кроја, два  нашивена  џепа  са  преклопом  су  у  висини  груди  који  се  закопчавају  
дугмадима, женски  моделје  исти  као  и  муіnки, с  тим  іnтоје  благо  струкиран ; 

4. кравата  је  тамнозелене  боје, класичног  кроја, израђује  се  од  тканине  у  мешавини  
природног  и  синтетичког  материјала; 

5. сако  је  меланжсиве  боје  са  ревер  крагном , израђен  је  од  мешавине  природног  и  
синтетичког  материјаЈіа , закопчава  се  са  дугмадима , у  висини  груди  су  два  наніивена  џепа  
са  преклопом , у  пределу  струка  су  два  паспул  џепа  са  преклопом , сви  џепови  се  копчају  са  
дугмадима , рукави  су  дводелни  са  нашивеним  дугмадима , сва  дугмад  су  украсна  сребрно  
сиве  боје  са  угравираним  словима  РС  (Република  Србија), на  левом  рукаву  у  висини  рамена  
нашивенје  маіпински  извезен  Грб  Града, у  доњем  делу  рукава  нашивенје  везени  натпис  са  
текстом  у  два  реда  Град  Нови  Сад  Комунална  милиција; Грб  Града  и  натпис  на  рукаву  су  
извезени  на  тамно  зеленој  тканини  са  концем  сребрно  сиве  боје, на  раменом  делу  нашивен  
је  скривен  систем  чичак-влакнаста  трака  којим  се  придржава  акселбендер  сребрносиве  боје, 

на  дну  леђног  дела  формиранје  прорез; у  висини  груди  унутар  сакоа  смештена  су  два  џепа, 

женски  модеЈІ  је  сличан  мушком , с  тим  што  је  благо  струкиран ; 

б. опасач  јс  беле  боје, израђен  је  од  коже  іnирине  55 мм, са  металном  шналом  за  копчање  
опасача  којаје  сребрно  сиве  боје. Опасач  има  кожну  гајку  која  се  копча  са  два  никлована  
дрикера; 

7. рукавице  су  беле  боје, израђене  од  трико  плетенине ; 

8. панталоне  су  израђенс  од  меіnавине  природног  и  синтетичког  материјала , тамно  зеленс  
боје, класичног  кроја. Појас  панталона  има  потребан  број  држача  за  каиш, ширине  50 мм. 
Испод  појаса  панталона, су  урезани  џепови  са  леве  и  десне  стране , а  на  задњој  страни  
панталонаје  паспул  џеп, који  се  закопчава  дугметом , са  ногавицама  без  манжета, ширине  
на  доњем  крају  220-260 мм, и  на  чијем  предњем  делу  са  унутрашње  странеје  причвршћена  
постава, а  крајеви  доњег  дела  ногавица  се  завріnавају  без  подавијања; 
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9. сукњаје  тамнозелене  боје, израђенаје  од  меніавине  природНог  и  синтетичког  материјала , 

класичног  кроја, дужине  до  колена, и  закопчава  се  са  задње  стране  дугметом  и  патент  
затварачем , и  замивенаје  поставом  са  унутрашње  стране; 

10. ципеле  плитке  су  црне  боје, модерног  кроја, израђене  од  хидрофобиране  коже, а  горњи  
део  ципеле  је  спојен  са  ђоном  леплењем  или  прошивањем , женски  модел  је  са  потпетицом , 

ІУ. ЗАДУЖЕЊЕ , ЗАМЕНА  И  РАЗДУЖЕЊЕ  УНИФОРМЕ  

Члан  7. 

Комунални  милиционари  задужују  и  носе  униформу  и  прописане  ознаке  на  основу  
налога  начелника  Комуналне  милиције  Града  Новог  Сада, или  лица  које  он  овласти . 

Члан  8. 

Лице  које  се  прими  у  радни  однос  за  обавњање  послова  комуналног  милиционара  
или  се  распореди  на  радно  место  комуналног  милиционара  задужује  основну  униформу  и  
ознаке  прописане  овом  одлуком  најкасније  у  року  од  три  дана  од  дана  стицања  права  на  
самостално  обавњање  послова  и  примену  овлашћења  комуналног  милиционара . 

Лице  из  става  1. овог  члана  коме  је  престао  радни  однос  на  радном  месту  
комуналног  милиционара  дужно  је  да  врати  униформу  и  ознаке  које  је  задужио . 

Члан  9. 

Делови  основне  униформе  задужују  се  у  одређеној  количини  и  роковима  употребе, 

и  то: 

1, качкет  летњи, 2 ком, 2 године; 

2. качкет  зимски, 2 ком, 2 године; 

З. зимска  капа, 2 ком, 2 године; 

4. поткапа, 2 ком, 2 године; 

5. панталоне  летње  (муuіког  и  женског  кроја), 3 пара, 1 година; 

6. панталоне  зимске  (мушког  и  женског  кроја), 2 пара, 1 година; 

7. панталонс  летње  кратке, 2 пара, 1 година; 

8. опасач  са  подопасачем , 1 ком, 5 година; 

9. мајица  дугих  рукава, 5 ком, 1 година; 

10. мајица  кратких  рукава, 10 ком, 1 година; 

1 1. мајица  летња  дугих  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица), 5 ком, 1 година; 

12. мајица  летња  кратких  рукава  са  класичном  крагном  (поло  мајица), 5 ком, 1 година; 

13. јакна  са  поставом , улоілком  и  капулачом , 1 ком, 2 године; 

14. чарапе  зимске  и  летње, 15 пари  летњих  и  10 пари  зимских, 1 година; назувци , 5 пари, 1 

година; 

15. чизме, 1 пар, 2 године; 
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16. ципепе  плитке  (мушке  и  женске), 1 пар, 1 година; 

17. слортске  патике, 1 пар, 2 године; 

18, рукавице  (мушке  и  женске), 1 пар, 3 године ; 

19. кишни  мантил  (кабаница), 1 ком., 3 године; 

20. џемпер, 1 ком., 2 године; 

21. светлоодбојни  прслук, 1 ком., 2 године. 

Члан  10. 

делови  свечане  униформе  из  члана  5. ове  одлуке  задужују  се  само  јсданпут, 
приликом  nрвог  задужења  по  стицању  права  на  самостално  обавлање  послова  и  примену  
овлаілћења  комуналног  милиционара . 

Члан  11. 

Приликом  првог  задужења  униформе, односно  прве  набавке  делова  униформе, 
комуналном  милиционару  се  отвара  лични  картон  задужења. 

Члан  12 

Делови  униформс  и  ознаке , који  су  оштећени  или  уништени  приликом  вршења  
службе  или  у  вези  са  вршењем  службе, замењују  се  на  основу  захтева  непосредног  
руководиоца  комуналног  милиционара , односно  начелника  Комуналне  милиције. 

Замену  делова  униформе  и  ознака  одобрава  начелник  Градске  управе  за  
инспекцијске  послове , а  оштећени  или  уништени  делови  униформе  и  ознаке  се  враћају. 

У. ВРЕМЕ  И  НАЧИН  НОШЕЊА  УНИФОРМЕ  

Члан  13. 

Начелник  Комуналне  милиције  одређује  период  ношења  појединих  делова  
униформе  из  члана  3. ове  одлуке, у  зависности  од  годишњег  доба  и  временских  услова. 

Члан  14. 

Свечана  униформа  се  носи  у  дане  државних  празника, свечаности  Града  и  по  налогу  
начелника  Комуналне  милиције  и  у  другим  случајевима . 

Члан  15. 

Комунални  милиционар  не  сме  да  носи  униформу  ни  ознаке  Комуналне  мијіиције  
ван  радног  времена, односно  када  не  обавла  послове  комуналног  милиционара  (за  време  
коришћења  годиіnњег  одмора, боловања, удалења  са  дужности , као  учесник  јавног  
окуплања, и  сл.), без  сагласности  начелника  Комуналне  милиције. 
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Постулање  комуналног  милиционара  супротно  ставу  1 овог  члана  представла  тежу  
повреду  радних  обавеза  у  складу  са  3аконом  о  комуналној  милицији . 

Члан  16. 

Униформа  се  мора  стално  одржавати, носити  и  држати  у  чистом  и  уредном  стању. 

Поједини  делови  основне  униформе  морају  се  носити  на  следећи  начин: 

1. качкет  и  капа  се  носи  тако  да  покрива  лочетак  чела, а  ивица  обода  се  поставла  водоравно ; 

2. панталоне  се  носе  тако  да  доња  ивица  каиша  буде  на  кости  кука, а  предњи  іітав  панталона  
достиже  врх  горњег  дела  ципеле  осим  када  се  због  временских  услова  доњи  део  ногавице  
носи  унутар  горњег  дела  чизме; 

3. мајица  са  крагном  се  носи  закопчана  и  увучена  у  панталоне; 

4.јакна  и  дукс  се  носе  закопчани , а  у  затвореним  просторијама  могу  се  носити  откопчани . 

Члан  17. 

По  одобрењу  начелника  Комуналне  милиције  делови  униформе  могу  се  привремено  
уступити  (дати  на  послугу) за  потребе  снимања  филма, позоришне  прсдставе  и  сличних  
намена. 

VІ. ОЗНАКЕ  НА  УНИФОРМИ  

Члан  18. 

Ознаке  на  униформи  су: 

1. натпис  ГРАД  НоВИ  САД  - КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА t; 

2. грбграда ; 

3. значка  Комуналне  милиције  Града; 

4. идентификациона  плочица, са  презименом  и  ознаком  положаја  за  начелника  Комуналне  
милиције  и  за  шефа  организационејединице . 

Грб  Града  на  ознакама  из  става  І . тач. 2. и  3. овог  члана  израђује  се  у  складу  са  
Статутом  Града  и  посебном  одлуком  Скупштине  Града. 

Члан  19. 

Ознака  са  натписом  ГРАД  НОВИ  САД  - КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА tt садржи  
речи  исписане  у  два  реда, и  има  два  изгледа: 

1. машински  израђена  слова  светлосиве  боје, и  
2. димензија  120 х  40 мм, са  маптински  извезеним  словима  концем  светлосиве  боје  на  

подлози  тамнозслене  боје. 
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Ознака  из  става  1. тачка  1. оВог  члана  носи  се  причвршћена  на  јакну  као  део  униформе  
исписана  тако  да  је  прилагођена  величини  јакне, а  ознака  из  става  1. тачка  2. овог  члана  
причвршћена  чичак  траком  на  рукавима  кошуле  и  џемпера. 

Члан  20. 

Ознака  са  грбом  Градаје  извезени  грб  Града  димензија  прилагођених  чеоном  делу  
качкета  и  капе, припіивена  концем  светло  сиве  боје. 

члап 2l. 

3начка  Комуналне  милиције  Града  је  димензија  70 х  50 мм  и  садржи  грб  Града, 
изнад  когаје  текст: КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА , а  исподје  број  значке, којије  истоветан  
регистарском  броју  службене  легитимацијс  комуналног  милиционара . 

Ознака  из  става  1. овог  члана  носи  се  на  петњој  мајици  са  класичом  крагном, дуксу, 

јакни  и  џемперу  са  леве  стране  у  висини  Груди . 

Члан  22. 

Идентификациона  плочица  је  у  облику  правоугаоника  димензије  60 х  20 мм  
сребрнобеле  боје  на  којој  је  црном  бојом  исписано  презиме  комуналног  милиционара , а  у  
горњем  реду  је  ознака  положаја  за  начелника  Комуналне  милиције  и  за  шефа  
организационе  јединице . 

Ознака  из  става  1. овог  члана  носи  се  на  летњој  мајици  са  класичом  крагном , дуксу, 
јакни  и  џемперу  са  десне  стране  у  висини  груди  и  симетрично  у  односу  на  значку . 

Члан  23. 

Поред  униформи  и  ознака  прописаних  овом  одлуком , када  то  захтевају  посебни  
услови  рада  или  прописи  о  безбедности  и  заштити  здравла  на  раду  комуналним  
милиционарима  се  обезбеђују  други  делови  одеће  (заштитна  пододела, и  сл.) који  не  
представлају  униформу  у  смислу  ове  одлуке . 

ујІ. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан  24. 

даном  почетка  примене  ове  одлуке, престаје  да  важи  Одлука  о  униформи  и  ознакама  
на  униформи  комуналних  полицајаца  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 44/11 
и  22/13). 
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Члан  25. 

Ова  одлука  cіyua иа  снату  осМот  дана  од  дана  објавњивања  у  1 Сзіужбеном  листу  
Града  Новог  Сада , а  примсњиваће  се  од  1. aііpuna 202 1.године. 

РЕПУБЛИКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈHНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУЛШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 021-1/2020-1148-ј  
15. октобар  2020. године  
нОвИ  САд  

Председница  

MЅc J • . аринісовић  Радомировић  
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