
 
                       

 
На основу члана 32. тачка 6. и члана 59. став 1, у вези са чланом  66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), у складу са Законом о комуналној милицији („Службени 
гласник РС“, број 49/19), члана 26. тачка 9. и члана 80. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), 
 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године,  
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  
 

Члан 1. 
 

 У члану 14. став 3, члану 15. тачка 10, члану 37. алинеја 1. и члану 64. Одлуке 
о Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/16, 22/17, 
5/19 и 31/19, у даљем тексту:Одлука) речи: „Комунална полиција“ замењују се 
речима „Комунална милиција“ у одговарајућем падежу. 
 
 

Члан 2. 
 

 У члану 36, члану 37, члану 38. и члану 64. Одлуке речи: „Јавно 
правобранилаштво“ замењују се речима: „Градско правобранилаштво“, речи: 
„Заштитник грађана“ замењују се речима: „Локални омбудсман“ у одговарајућем 
падежу, а у члану 20. речи: „Заштитник права пацијената“ замењују се речима: 
„Саветник за права пацијената“.“  

 
 

Члан 3. 
 

   Члан 27. Одлуке мења се и гласи: 
„Одељење комуналне милиције врши одржавање комуналног и другог законом 

уређеног реда од значаја за комуналну делатност, а нарочито у областима, односно 
питањима снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне 
чистоће, превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала,  превоза и 
депоновања комуналног и другог отпада, улица, општинских и некатегорисаних 
путева; саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у 
градском и приградском, односно локалном саобраћају, такси превоза, постављања 
привремених пословних објеката, заштите од буке у животној средини, контроле 
радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробља, 
паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката, у складу са законом; врши контролу над применом закона и других прописа 
и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности јединице 
локалне самоуправе; врши надзор у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима органа Града; обезбеђује 
заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних 
објеката од значаја за Град; обезбеђује подршку у спровођењу прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање 
других задатака из надлежности Града; врши контролу над применом закона којим се 
уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе територијалне 



аутономије, јединицама локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења и врши и  
друге послове, у складу са законом.  

Одељење комуналне милиције врши и послове везане за пружање помоћи - 
асистенције надлежним органима Града, oднoснo грaдскe oпштинe, прeдузeћимa, 
oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa у спрoвoђeњу њихoвих извршних oдлукa; предузима 
хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и 
других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и 
учeствуje у вршeњу спaсилaчкe функциje и пружa пoмoћ другим oргaнимa, прaвним и 
физичким лицимa нa oтклaњaњу пoслeдицa eлeмeнтaрних и других нeпoгoдa. 
Одељење комуналне милиције врши и пoслoвe држaвнe упрaвe пoвeрeнe зaкoнoм, у 
oблaстимa које Рeпубликa пoвeри Граду. 

Одељење комуналне милиције припрема и израђује нацрте прописа и аката из 
оквира своје надлежности, учиниоцима прекршаја издаје прекршајне налоге и изриче 
мере за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично 
дело и друге пријавe; обавештава друге надлежне органе о утврђеним 
неправилностима из њихове надлежности.“  
 

Члан 4.                    
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 

 
                                                               Члан 5. 
 
           Обавезује се Одељење за општу управу Градске управе града Краљева да по 
ступању на снагу ове одлуке уради пречишћен текст Одлуке о Градској управи града 
Краљева и достави га за објављивање у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-152/2021-I 
Дана: 21. јуна 2021. године 
                                                                                             Председник 
                                                                                   Скупштине града Краљева 
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


