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Члан  11. 

Опрему  из  чл. 9. и  10. ове  одлуке  задужује  начелник  Комуналне  милиције, a no налогу  
шефа  подручне  организационејединице  задужујује  комунални  милиционари  лично. 

Члан  12. 

Комунална  милиција  води  службену  евиденцију  о  издатој  опреми  и  средствима  
комуналне  Милиције, начину  њиховог  вођења  и  униідтавању  одређених  података  у  складу  са  
Правилником  о  садржини  евиденција  које  води  комунална  милиција, начину  њиховог  вођења  
и  уништавању  одређених  података  (,,Службени  гласник  РС , број  27/20). 

У. ПРЕЛАЗНА  И  ЗАВРШНЛ  ОДРЕДБА  

Члан  13. 

Даном  лочетка  примене  ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  боји  и  начину  
означавању  возила  и  пловила  и  олреми  Комуналне  полиције  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 25/10 и  24/11). 

Члан  14. 

Ова  одлука  стула  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавзБивања  у  ,,Службеном  лисі  Града  
Новот  Сада , а  примењиваће  се  од  01. априла  202 1. године. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГГШТИHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председн  
Број : 021-1/2020-1147-1 
15. октобар  2020. године  
НОВи  САД МЅс  Је  ,! 

• а  Маринковић  Радомировић  



з  

ју. ОПРЕМА  КОМУНАЛНИХ  МИЛИЦИОНАЈА  

Члан  8. 

Опрема  комуналних  милиционара, у  смислу  ове  одлуке, је  опрема  за  обавлање  
послова  и  примену  овлашћења  Комуналне  милиције  (у  далем  текс : комунално-
милиционарска  опрема) и  опрема  која  је  потребна  за  успоставњање  информатнчко -
комуникацијске  повезаности  (у  далем  тексту : пратећа  опрема). 

Члан  9. 

Поред  униформе  и  средстава  принуде, односно  службене  палице  и  средстава  за  
везивање, комунално-милицијску  опрему  чине: 

1. таблица  ,,СТОП  КОМУНАЛНА  

2. пишталка, 

З . батеријска  лампа, 

4. фото-видео  опрема, 

5. уређаји  за  аудио  и  видео  дигитално  снимање, обраду  и  чување  података, 

6. детектори  метала-ручни, за  надзор  проласка  лица  и  за  преглед  терена, 
7. лични  дозиметри  за  мерењејонизујућих  зрачења, 

8. двоглед, 

9. уређаји  за  детекцију  присуства  угњендиоксида , 

10. електронски  ласерски  уређај  за  мерење  удалености , и  
i i. rnC ручни  електронски  уређај  за  оријентацију  и  навигацију . 

На  захтев  начелника  Комуналне  милиције  може  се  извршити  набавка  друге  
комунално-милиционарске  опреме  ако  се  оцени  да  је  неопходна  за  обавЈњање  послова  
Комуналне  милиције. 

Члан  10. 

Пратећу  опрему  Комуналне  милиције  чине: 

1. радио-уређаји  и  њихови  додаци, 

2. рачунарски  системи  са  опремом, мрежна  опрема  и  припадајући  комуникацијски  уређаји  и  
сигурносни  системи  са  одговарајућим  хардверским  и  софтверским  компонентама, 

З. опрема  за  заштиту  података, и  

4. друга  пратећа  опрема, под  условима  и  на  начин  лрописан  у  члану  9. став  2. ове  одлуке. 
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4. натпис  ,,КОМУНАЛНА  МИЛИЦИЈА  ислисан  словима  тамно  зелсне  боје  на  бочним  
странама  службеног  моторног  возила, преко  средине  предњих  и  задњих  врата. 

Ознаке  бицикала  Комуналне  милиције  су  натпис  ,,грлд  нови  сАд  и  
,,КОМУНАЛНА  ГVНІЛИЦј4ЈА  исписани  словима  беле  боје, и  Грб  Града, на  торбици  црне  боје, 
причвршћеној  за  рам  бицикла! 

Ознаке  из  ст. 1. и  2. овог  члана  морају  бити  израђене  тако  да  рефлектују  светлост. 

На  возилима  могу  бити  исписани  и  информативни  садржаји, као  піто  је  web адреса  и  
број  контакт  телефона  Комуналне  милиције, и  сл. 

Члан  5. 

Ознаке  прописане  у  члану  4. ове  одлуке  користе  се  и  као  ознаке  мотоцикала  и  пловила  
Комуналне  милиције, с  тим  да  се  на  одговарајући  начин  поставњају , у  зависности  од  димензија  
и  изгледа  мотоцикла  и  пловила. 

111. ОПРЕМА  ВОЗИЛА  И  ПЛОВИЛА  

Члан  б. 

Опрему  службених  моторних  возила  Комуналне  милиције  чини: 

1. светлосна  сигнализација  уграђена  на  највиілем  делу  службеног  моторног  возила  у  складу  
са  прописима  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, која  се  састоји  од  једног  или  два  жута  
ротациона  светла  или  од  два  извора  треnћућег  светла  жуте  боје, интегрисана  у  кровну  конзолу  
на  којој  се  са  nредње  и  задње  стране  налази  натпис  ,,КОМУНАЛНА  М}ІЛИЦИЈА  и  која  може  
бити  опремлена  уређајем  за  исnисивање  наређења, 

2. уграђен  уређај  за  давање  звучних  знакова  у  низу  тонова  различитих  висина  с  микрофонском  
комбинацијом , и  

З. уграђен  колски  радио  уређај  за  nријем  и  предају  на  фреквенцијама  које  користи  Комунална  
милиција. 

Члан  7. 

Возила  и  пловила  Комуналне  Милиције, поред  опреме  утврђене  овом  одлуком, морају  
имати  опрему  одређену  прописима  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, као  и  прописима  о  
унутрашњој  пловидби, а  могу  имати  и  додатну  опрему  и  уређаје  сагласно  њиховој  намени. 



На  основу  члана  49. став  3. Закона  о  комуналној  милицији  (,,Службсни  гласник  РС , 
број  49/19), члана  39. тачке  8. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , 
број  11/19) и  члана  27. Одлуке  о  комуналној  милицији  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  55/19), ло  претходно  прибавл3еној  сагласности  Министарства  државне  управе  и  локалне  
самоуправе  Републике  Србије  број : 06-00-00076/1/2020-24 од  18. јуна  2020. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ІУ  седници  од  15. октобра  2020. годинс, доноси  

одлуку  
О  БОЈИ  И  НАЧИНУ  ОЗНАЧАВАЊА  ВОЗИЈјА , ПЛОВИЛА  И  ОПРЕМЕ  

КОМУНАЛНЕ  МИЛИЦИЈЕ  ГРАДА  НоВОг  САДА  

I. ОСНОВНЕ  ОДРЕДЕЕ  

Члан  1. 

Овом  одлуком  прописује  се  боја  и  начин  означавања  возила  и  пловила  Комуналнс  
милиције  Града  Новог  Сада  (у  дајbем  тексту: Комунална  милиција), опрема  возила  и  пловила  
и  друга  олрема  коју  користе  комунални  милиционари . 

Члан  2. 

Возила  и  пловила, у  смислу  ове  одлуке, су  службена  моторна  возила, мотоцикли, 
бицикли  и  пловила, пролисно  обојена, означсна  и  опрсмњена  за  обавл3ање  послова  Комуналне  
милиције . 

11. БОЈА  И  ОЗНАКЕ  ВОЗИЛА  И  ПЛОВИЛА  

Члан  3. 

Основна  боја  моторних  возила, мотоцикала  и  пловила  Комуналне  милицијсје  бела, а  
бицикала  црна. 

Члан  4. 

Ознаке  службсних  моторних  возила  Комуналне  милиције  су: 

1. један  цртеж  или  налепница  са  цртежом  Грба  Града  Новог  Сада  (у  даем  тексту: Грб  Града), 
висине  најмање  200 мм  на  средини  предњег  дела  службеног  моторног  возила  (хауба), на  којој  
је  изглед  Грба  Града  у  складу  са  Статутом  Града  Новог  Сада  и  посебном  одлуком  Скупштине  
Града  Новог  Сада, 
2. поједан  цртеж  или  налепница  са  цртежом  Грба  Града,  висине  најмање  200 мм  на  предњем  
делу  обе  бочне  стране  службеног  моторног  возила, на  којој  је  изглед  Грба  Града  у  складу  са  
Статутом  Града  Новог  Сада  и  посебном  одлуком  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
3. натпис  ,,ГРАД  НОВИ  САД  исписан  словима  тамно  зелене  боје  на  бочним  странама  
службеног  моторног  возила, 
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