На основу члана 49. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник
РС“, број 49/2019) и члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), по претходно
прибављеној сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу број
021-02-00296/2/2021-24 од 22. априла 2021. године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се боја и начин означавања возила Комуналне милиције,
опрема возила и друга опрема коју користе комунални милиционари.

Члан 2.
Возила у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила прописно обојена,
означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање других послова из
делокруга Комуналне милиције.
II БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА
Члан 3.
Основна боја возила Комуналне милиције је бела и сива.
Поред основне боје, уздуж бочних страница возила Комуналне милиције је трака
наранџасте боје, ширине најмање 150мм, раздељена по дужини линијом ширине 20-30
мм беле боје.
Члан 4.
Ознаке возила Комуналне милиције чине:
1.
Налепница са цртежом грба града Краљева висине најмање 200 мм на предњем
делу бочних страница возила, висине најмање 350мм на поклопцу мотора, у складу са
одлуком Скупштине града којом су прописани симболи града Краљева и њихова
употреба.
2.
Натпис „Комунална милиција“ исписан словима тамно сиве боје на делу траке из
члана 3. ове одлуке испод цртежа грба Града, у висини предњих врата, односно прве
половине кабине возила;

3.
Натпис „Комунална милиција“ исписан словима тамно сиве боје на предњој
страни, односно поклопцу мотора возила испод цртежа грба града, као и на задњој
страни возила изнад регистарске таблице.
Ознаке морају бити израђене тако да рефлектују светлост.
III ОПРЕМА ВОЗИЛА
Члан 5.
Опрему возила Комуналне милиције чини:
1.
светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји од једног или два жута
ротациона светла или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у кровну
конзолу на којој се са предње и задње стране налази натпис „Комунална милиција“;
2.
уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с
микрофонском комбинацијом;
3.
уграђен колски радио уређај за пријем и предају на фреквенцијама које користи
комунална милиција.
Ради постизања циљева у вршењу аудио и видео снимања јавног места и ради
обављања комунално-милицијских послова, Комунална милиција може користити возила
Комуналне милиције са уређајима за снимање, у складу са законом.
Начин на који Комунална милиција врши аудио и видео снимање ближе је
одређено у Правилнику о начину снимања на јавном месту и начину на који Комунална
милиција саопштава намеру да врши снимање.

IV OПРЕМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА
Члан 6.
Опрему комуналних милиционара чине униформа и средства принуде (службене
палице и средства за везивање) као и:
1.
таблица: „стоп – Комунална милиција“;
2.
пиштаљке;
3.
батеријске лампе;
4.
фото – видео опремa;
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.
распршивач са надражујућим дејством;
8.
двогледи;
9.
уређаји за детекцију присуства угљендиоксида;
10.
електронски ласерски уређај за мерење удаљења;
11.
GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.

Члан 7.
Пратећу опрему Комуналне милиције чине:
1.
радио уређаји и њихови додаци;
2.
рачунарски системи са опремом, мрежа опрема и припадајући канцеларијски
уређаји и сигурносни системи са одговарајућим хардверским и софтверским
компонентама;
3.
опрема за заштиту података као и друга неопходна пратећа опрема.
Члан 8.
Начелник Комуналне милиције је дужан да овласти лице које ће водити
евиденцију о задуживању опремом подручних организационих јединица и личном
задужењу комуналних милиционара у складу са Правилником о садржини евиденција
које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених
података. Сви подаци из евиденције означавају се на прописан начин ознаком тајности.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боји и начину
означавања возила и опреме Комуналне полиције („Службени лист града Краљева“, број
20/10).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
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