Градска управа Града Београда
Секретаријат за послове
комуналне милиције

СТРАТЕШКИ
ПЛАН
2022 - 2025.

Београд, јануар 2022.
Развијамо савремени систем
управљања градом са нагласком на
очувању комуналног реда, уз учешће
грађана у његовом конципирању и
остваривању

САДРЖАЈ:
I ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

4

ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ

6

ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА

10

КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ

12

II ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

13

III ВИЗИЈА

15

IV ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

16

V ПРЕГЛЕД И ОПИС МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈА

17

РАСПОРЕД ПРИОРИТЕТА

19

VI НАЧИН СПРОВОЂЕЊА И НАЧИН ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

24

Секретаријат за послове комуналне милиције

2

Стратешки план за период од 2022. до 2025. године

3

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.

У Секретаријату за послове комуналне милиције образоване су унутрашње организационе јединице, и то:

1. Подручна организациона јединица Београд,
1.1. Одељење Београд Оперативни центар
1.1.1. Одсек Оперативног центра
1.1.2. Одсек за планска-административне послове
1.1.3. Одсек за документаристичко-техничке послове

1.1.4. Група за планирање, израду и контролу дигиталне документације
1.2. Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја
1.2.1. Одсек за анализу и обраду снимљених података
1.2.2. Одсек за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места
1.3. Одељење Београд Центар
1.3.1. Одсек Стари град – Врачар
1.3.2. Одсек Савски венац – Вождовац
1.3.3. Одсек за планирање послова и координацију
1.4. Одељење Београд Север – Исток
1.4.1. Одсек Палилула
1.4.2. Одсек Звездара – Гроцка
1.4.3. Одсек за планирање послова и координацију
1.5. Одељење Београд Југ
1.5.1.

Одсек Чукарица – Раковица
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1.5.2. Одсек Барајево – Лазаревац – Сопот – Младеновац
1.5.3. Одсек за реке, језера и приобаље
1.5.4. Група за приобаље
1.5.5. Одсек за планирање послова и координацију
1.6. Одељење Београд Запад
1.6.1. Одсек Нови Београд – Земун
1.6.2. Одсек Сурчин – Обреновац,
1.6.3. Одсек Аеродром „Никола Тесла”
1.6.4. Одсек за планирање послова и координацију
2. Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога,
2.1. Одељење за нормативно-правне и управно-правне послове
2.1.1. Одсек за нормативно-правне послове
2.1.2. Одсек за управно-правне послове
2.2. Одељење за праћење прекршајног налога, оперативно-стручне и административно-техничке послове
3. Сектор за студијско-аналитичке послове
3.1. Одељење за студијско-аналитичке послове
4. Сектор за унутрашњу контролу
4.1. Одељење за оперативне активности и безбедносну проверу
4.2. Одељење за подршку унутрашњој контроли
5. Сектор за заједничке послове
5.1. Одељење за економско-финансијске послове
5.2. Одељење за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналних милиционара
6. Одељење за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности.
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ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ
ПРИМЕЊУЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Закони:

•

Закон о комуналној милицији („Службени гласник РС”, бр. 49/2019);

•

Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018);

•

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник
РС”, бр. 30/2010);

•

Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр.
15/2016, 68/2020 и 136/2020);

•

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 96/2021).

•

Закон о јавном реду и миру („Службени гласник РС”, бр. 6/2016 и 24/2018);

•

Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – исправка, 107/2005 –
исправка, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);

•

Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС );

•

Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС,
91/2019 и 91/2019 – др.закон);

•

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);

•

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018);

•

Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
(„Службени гласник РС”, бр. 67/2003, 101/2005 - др. закон, 90/2007, 72/2009 - др. закон,
111/2009, 104/2013 - др. закон и 87/2018);

•

Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/2015,
41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020);

•

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 –одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон);

•

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење);

•

Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.36/2009).
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Правилници и уредбе:
•

Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21 и 125/21);

•

Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције („Службени
гласник РС”, бр. 27/2020);

•

Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара („Службени гласник
РС”, бр. 27/2020);

•

Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање
послова комуналне полиције („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);

•

Правилник о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара („Службени гласник РС”, бр. 148/20);

•

Правилник о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог
вођења и уништавању одређених података („Службени гласник РС”, бр. 27/2020);

•

Правилник о испиту за комуналног милиционара („Службени гласник РС”, бр.
148/2020);

•

Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова („Службени гласник РС”, бр. 63/2018 и 72/2018);

•

Правилник о полицијским овлашћењима („Службени гласник РС”, бр. 41/2019);

•

Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на
путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
(„Службени гласник РС”, бр. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013 -испр, 85/2014 и 98/2016 –
одлука УС);

•

Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за околину
(„Службени гласник РС”, бр. 65/2010);

•

Правилник о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција
саопштава намеру да врши снимање („Службени гласник РС”, бр. 27/2020 и 101/2020);

•

Правилник о раду ауто-такси превозника на Аеродрому „Никола Тесла” Београд. („Службени лист града Београда”, бр. 11/14 и 59/16 и „Службени гласник РС бр.
131/2020-одлука УС).

Одлуке:
•

Одлука о комуналној милицији („Службени лист града Београда”, бр. 101/2019);

•

Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14,
2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20,
152/20, 40/21, 94/21, 101/21 и 111/21);

•

Одлука о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда”, бр.
2/17, 109/18, 52/19 и 40/21);

•

Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара („Службени лист града Београда”, бр. 9/2021);
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•

Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције („Службени лист града Београда”, бр. 9/2021);

•

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени лист града Београда”, бр.
23/05, 2/11, 29/14, 19/17 и 74/19);

•

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17 и 85/19);

•

Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 др. одлука, 2/11, 10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17, 71/19 - др. одлука);

•

Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени
лист града Београда”, бр. 71/19, 78/19 и 26/21);

•

Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
(„Службени лист града Београда’’, “, бр.12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – др.одлука, 2/11,
44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19, 106/20 и 152/20);

•

Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11,
17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 138/20, 152/20 и 101/21)

•

Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16-др. одлука, 19/17,
109/18);

•

Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21 и
111/21);

•

Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 42/11 - испр, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19,
65/19, 152/20, 9/21 и 111/21);

•

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21,101/21 и
111/21);

•

Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15,
26/19,152/20 и 101/21);

•

Одлука о пијацама („Службени лист града Београда”, бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14 и
19/17);

•

Одлука о такси превозу („Службени лист града Београда”, бр. 126/2016, 29/2021 и
71/2021);

•

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16,118/18,
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10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20, 152/20, 9/21 и 101/21);
•

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 31/2013, 22/2014, 82/15 и 114/16);

•

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18,
101/19, 106/20 и 71/21);

•

Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20 и
22/21);

•

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17, 26/19101/19 и 65/20);

•

Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/00, 19/14, 19/17);

•

Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службенилист града
Београда”, бр. 37/16);

•

Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17);

•

Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на
јавним површинама („Службени лист града Београда”, бр. 15/2000, 27/2001, 33/2003,
11/2005, 9/2006, 24/2006 и 2/2011);

•

Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр.37/2021);

•

Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 114/16 и 60/19);

•

Одлука о чишћењу графита („Службени лист града Београда”, бр. 60/19);

•

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 101/19
и 71/21);

•

Oдлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Службрни лист града Београда бр. 130/20);

•

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 103/18, 118/18 и 111/21);

•

Одлука о постављању и уклањању објекта за депоновање и сепарацију речних
агрегата на водном земљишту на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр.26/19).
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ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА
Одлуком о градској управи Града Београда 2010. године образована је Комунална полиција, у оквиру Градске управе као јединственoг органa Града Београда. Усвајањем Закона
о комуналној милицији и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи града
Београда 2019. године наставља са радом као Комунална милиција.
Секретаријат за послове комуналне милиције обавља послове прописане Законом о комуналној милицији и поверене послове прописане другим законима, подзаконским актима
као и прописима које је донела Скупштина града Београда, на територији свих 17 градских
општина.
Комунални милиционари послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом,
недељом и у дане државних и верских празника.
Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне милиције.
Секретаријат за послове комуналне милиције обавља послове којима се обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу
земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано
обављање законом одређених послова из надлежности града.
Комунално-милицијски и други послови обављају се у следећим областима:
•

пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења и пречишћавања атмосферских и
отпадних вода;

•

одржавања чистоће на јавним површинама;

•

опште уређености насеља – спољних делова зграда, ограда и површина око зграда,
површина јавне намене и у јавном коришћењу;

•

уклањања снега и леда у зимском периоду са површина јавне намене и у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда;

•

постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката за одржавање културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за
обављање делатности трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне намене и у јавном коришћењу (опреме
за игру и рекреацију, телефонских говорница и соларних пуњача, стубова, ограда и
других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних чесми и фонтана и
др);

•

постављања и коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним и на другим површинама, баште угоститељског објекта,
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балон-хала спортске намене и станица за изнајмљивање бицикала;
•

обављањања такси превоза путника;

•

коришћења јавног линијског превоза путника;

•

паркирања возила на површинама јавне намене и у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и паркирање возила на јавним паркиралиштима;

•

контрола радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката;

•

одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних
површина;

•

заштите од буке у животној средини;

•

извођења културног или артистичког програма;

•

контрола употребе имена, грба и заставе града Београда;

•

контрола употребе државних симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних овлашћења;

•

постављања пловила на делу обале и водног простора;

•

контрола одржавања реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за
постављање пловних објеката и др.) и обалама река;

•

контрола постављања плутајућих објеката на водном земљишту;

•

постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или причвршћивања плаката и других штампаних порука, односно
исписивања огласних порука на спољашним површинама фасаде, излога, ограде,
дрвећа и сл;

•

спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина, споменика и
скулптуралних дела;

•

прљања и оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног
оглашавања на отвореном простору, чишћења графита;

•

димничарских услуга;

•

контрола места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца.

•

Комунални милиционари обављају и друге послове у складу са законом, статутом
града и другим прописима.

•

Секретаријат за послове комуналне милиције:

•

пружа помоћ у извршењима – асистенције другим организационим јединицама Градске управе, предузећима, организацијама, установама и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и остварује сарадњу у
погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења средстава,
уређаја и опреме;

•

предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности
града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града
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и овлашћене организације;
•

учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и
физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које
је овлашћен да предузима хитне мере.

•

Секретаријат за послове комуналне милиције припрема и израђује нацрте прописа и
аката из оквира своје надлежности.

•

Комунални милиционари обављају и следеће послове државне управе поверене
законом:

•

у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера,
врше контролу над применом мера личне заштите од инфекција

•

комунални милиционари контролишу и мере ниво буку из угоститељских објеката;

•

врше надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном
превозу;

•

одржавају јавни ред и мир у складу са законом утврђеним делокругом;

•

контролишу примену одредби закона у извршавању надлежности града у области
такси превоза;

•

надзиру спровођење забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на
одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе;

•

обављају друге послове државне управе које у овим областима република повери
граду.

КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ
•

Законитост - руководиоци и запослени треба да раде у складу са законима и осталим
прописима, а у оквиру датих овлашћења, као и да поштују етичке принципе.

•

Стручност и професионализам - службеници поседују одговарајуће квалификације и
неопходна знања за обављање послова, уз стално усавршавање и похађање обука.

•

Независност и непристрасност - рад без недозвољеног утицаја, искључиво по прописима и професионалним стандардима.

•

Одговорност и објективност - једнако поступање према свима, у складу са законом и
осталим прописима и доношење одлука искључиво на основу релевантних чињеница.
Одговорност је и способност да се објасне предузете мере и радње или донете одлуке,
као и да службеници одговарају јавности за своје одлуке и поступке.

•

Сарадљивост, љубазност, поштење и лични пример – уважавање достојанства и
личности колега и њиховог рада, савесно обављање посла водећи рачуна о оном што је
добро за јавни, а не за приватни интерес.

•

Транспарентност – основно начело доброг управљања подразумева јавност у раду што
ће повећати поверење грађана у рад Секретаријата за послове комуналне милиције.
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2.

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА

Анализа постојећег стања урађена је на основу Стратешког плана Секретаријата за послове комуналне полиције за период од 2019. до 2021. године.

Најзначајније промене дефинисане Законом о комуналној милицији односиле су се на

проширење овлашћења: заустављање и преглед лица, предмета и возила; аудио и видео
снимање; прикупљање обавештења; друга овлашћења у складу са законом. Такође, овим

законом је дата могућност да, када је законом овлашћен на доношење решења, комунални
милиционар примењује одредбе Закона о општем управном поступку или другог закона

којим је овлашћен на доношење решења; као и да се против решења комуналних милиционара може изјавити жалба градском већу.

Због измене у Одлуци о комуналном реду, Одлуке о уређивању и одржавању паркова,

зелених и рекреационих површина и Одлуке о јавним паркиралиштима, дошло је до промене у процедури издавања прекршајног налога којем претходи обавештење власнику
односно кориснику возила да у прописаном року достави податке о лицу које је управљало возилом дана када је констатован прекршај.
Законом о комуналној милицији је дата могућност да комунална милиција врши аудио и
видео снимање на јавном месту ради обављања комунално-милицијских послова, примене комунално-милицијских овлашћења, откривања и расветљавања прекршаја, контроле
и анализе поступања комуналних милиционара; да за снимање и постизање ових циљева
користи опрему за видео-акустичке снимке и фотографисање, као и возила са уређајима
за снимање, као и да ова возила користи приликом пружања помоћи у извршењима (асистенција), у сарадњи са овлашћеним организацијама и вршиоцем комуналне делатности,
када је то од значаја за обављање послова комуналне милиције, тих организација и вршиоца комуналне делатности
Ступањем на снагу Закона о комуналној милицији и Правилника о начину снимања на
јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање
формирано је 2020. године Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и
безбедности саобраћаја у чијем је саставу „Око соколово”.
На основу члана 6. Правилника о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање, донет је План снимања којим се
утврђује траса кретања возила са уређајима за снимање. План је објављен на сајту града
Београда.
У сарадњи са МУП 2021. године Комунална милиција је учествовала у обуци XIII и XIV класе
комуналних милиционара у Центру за обуку у Кули.
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У овом периоду набављена су службена моторна возила, возила са уређајима за снимање.
Поред возила набављени су и бицикли.
У 2021. години покренута је набавка униформи и ознака на униформи за комуналне милиционар
Ради боље покривености територије града Београда у зонама приградских општина 2021.
године формирана је испостава у општинама Младеновац и Обреновац.
Током 2019. године запослен је 61, а у 2021. години 87 комуналних милиционара.
У овом периоду усклађене су са новим Законом следеће одлуке: Одлука о комуналној милицији, Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара и Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције. У складу са донетим Законом о комуналној милицији ресорно министарство је донело и неколико подзаконских
аката: Правилник о испиту за комуналног милиционара, Правилник о поступку и начину
вршења контроле комуналне милиције, Правилник о начину снимања на јавном месту и
начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање, Правилник о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању
одређених података, Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара и
Правилник о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара.
У домену сарадње са вршиоцем комуналне делатности, у примени новог Закона, са ЈКП
„Паркинг сервис” закључен је Споразум између Секретаријата за саобраћај, Секретаријата
за послове комуналне милиције и ЈКП „Паркинг сервис” о спровођењу активности на унапређењу услова за обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
и повећања ефикасности у области одржавања комуналног реда и другог законом уређеног реда на територији града Београда, којим је омогућен јединствен систем електронске
контроле паркирања на посебно обележеним паркинг местима за снабдевање на ободу
пешачких зона, као и контрола улаза и излаза у пешачке зоне града Београда.
У овиру сарадње са ЈКП „Паркинг сервис” закључен је Споразум између Градске управе
града Београда – Секретаријат за послове комуналне милиције и ЈКП „Паркинг сервис”
Београд, чији је предмет сарадњa у међусобном обавештавању, размени информација и
података, предузимање заједничких мера и активности и заједничко коришћење средства,
уређаја и опреме које је обезбедило ЈКП „Паркинг сервис”, ради откривања и доказивања
прекршаја, односно повреде комуналног или другог законом утврђеног реда, на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, јавним зеленим површинама и јавним паркиралиштима и ради пружања помоћи комуналне милиције ЈКП „Паркинг сервис”
у контроли и наплати комуналних услуга.
У овом периоду настављено је и поверавање послова државне управе комуналној милицији.
Законом о заштити становништва од заразних болести комуналној милицији је дата велиСекретаријат за послове комуналне милиције
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ка улога у контроли поштовања мера личне заштите од инфекције, па је у периоду проглашене епидемије вируса КОВИД-19 Секретаријат дао велики допринос у контроли донетих
мера, нарочито у затвореним објектима и јавном превозу.
Законом о заштити од буке у животној средини предвиђено је да контролу и мерење нивоа буке из угоститељских објеката врши и комунални милиционар, под условима који су
прописани овим законом и прописима донетим на основу њега.
Протокол о сарадњи у области електронске размене података између МУП РС, Града Београда – Градске управе града Београда – Секретаријата за послове комуналне милиције
и ЈКП „Паркинг сервис” Београд потписан је 2021. године. Овај Протокол олакшава прибављање личних података о грађанима и возилима.
Имплементација Јединственог информационог система комуналне милиције Београд и
преносних дигиталних уређаја са екстерним штампачима започета је крајем 2021. године
уз тежиште на интеграцији у свакодневном раду комуналних милиционара и рад на повезивању апликације Секретаријата са апликацијом писарнице, министарстава и Агенцијом
за привредне регистре и апликацијом Прекршајног суда.
Одељење за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности формирано је
2020. године. Одељење води и ажурира прописане збирке података и евиденције у области заштите података о личности и поступа са захтевима за достављање информација од
јавног значаја.
У децембру 2019. године формиран је Сектор за унутрашњу контролу који се брине за
професионално поступање запослених у Секретаријату, повећању степена ефикасности у
борби против корупције, јачању професионалних стандарда и подизање свести о значају
поштовања етичких принципа.
Службеници Сектора су обучени да правовремено делују у спречавању негативних радњи
и чињења, на основу овлашћења датих Законом о комуналној милицији, у области закони-

3.

тог поступања униформисаног састава Секретаријата, као и у области контроле поштовања
општих правила у складу са прописима и Кодексом понашања свих запослених.

ВИЗИЈА

Секретаријат за послове комуналне милиције пружа висок ниво услуга грађанима и институцијама и омогућава поштовање комуналног и другог законом утврђеног реда, за-

штиту и сигурност у свакодневном животу заједнице. Оснажени капацитети комуналне

милиције, унапређена лична и институционална одговорност уз активно учешће грађана у
поштовању комуналног реда.

Смањене могућности за вршење коруптивних радњи и активно учешће јавности у борби
против корупције.
Стратешки план за период од 2022. до 2025. године
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4.

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
1.

Превенција настанка прекршаја уз професионално поступање запослених

2. Повећање степена ефикасности у борби против корупције и подизање свести о
значају поштовања етичких принципа
3.

Сервис грађана - Транспарентност у раду

4.

Примена нових технологија

5.

Спремност за реаговање у вандредним ситуацијама

1. Превенција настанка прекршаја уз професионално поступање запослених
1.1. пријем у радни однос, ново запошљавање комуналних милиционара

1.2. сарадња са грађанима, инспекцијским службама, полицијом, министарствима,
прекршајним судом, градским јавним предузећима
1.3. стално присуство на терену и брза реакција на пријаве грађана и правних
лица
1.4. стручно усавешавање запослених, мотивисаност, лични развој и вештине
2. Повећање степена ефикасности у борби против корупције и подизање свести о
значају поштовања етичких принципа

2.1. развој професионалних капацитета, компетенција и етике комуналних милиционара
2.2. јачање поверења грађана
2.3. јачање капацитета за идентификовање ризика корупције и управљање тим
ризицима
2.4. стална контрола рада запослених, начин поступања и поштовање законитости
3. Сервис грађана - транспарентност у раду
3.1. сарадња са медијима, промоција рада комуналне милиције; промотивне акције, израда флајера, водича за грађане и правна лица о надлежности комуналне
милиције
3.2. унапређење информатичке писмености службеника, комуникација друштвеним мрежама
3.3. учествовање у раду радних група за доношење прописа из делокруга Комуналне милиције

Секретаријат за послове комуналне милиције
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4. Примена нових технологија
4.1. развој еУслуга
4.2. савремени облици деловања са одговарајућом опремом
4.3. дигитална трансформација
5. Спремност за реаговање у вандредним ситуацијама
5.1. обучавање комуналних милиционара да поступају у условима елементарних
непогода и проглашења ванредног стања и неповољне епидемиолошке ситуације
5.2. подизање нивоа припремљености комуналних милиционара

5.

ПРЕГЛЕД И ОПИС МЕРА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ
ЦИЉЕВА РАЗВОЈА

На основу анализе рада Секретаријата у предходном периоду одређени су приоритетни

циљеви који треба да побољшају рад Комуналне милиције. Основна тежишта у наредном

периоду која ће побољшати рад службе обухватиће јачање капацитета запослених. За професионално поступање неопходно је знање које се стиче на стручним и специјалистичким
обукама и кадровска попуњеност. Коришћењем електронских услуга побољшаће се ефи-

касност рада. Квалитетнији рад Комуналне милиције оствариће се унапређењем сарадње
са грађанима, инспекцијским службама, полицијом, министарствима, прекршајним судом
и градским јавним предузећима.

Поред помоћи у извршењу, комунална милиција наставиће сарадњу са овлашћеним

организацијама и вршиоцем комуналне делатности и у погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и опреме које може да обезбеди
овлашћена организација или вршилац комуналне делатности уз претходно прибављену
сагласност министарства надлежног за систем локалне самоуправе.
Наставићемо сарадњу са Министарством унутрашњих послова, у погледу доношења одговарајућих аката о сарадњи и оснивања координационих тела од значаја за остваривање
заједничких циљева.
За одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност наставићемо сарадњу са градским јавним предузећима, јавним комуналним предузећима а нарочито са ЈКП „Паркинг сервис”.
У плану је такође и набавка возила, пловила, канцеларијског простора и остале опреме
Стратешки план за период од 2022. до 2025. године
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како би се извршила боља територијална покривеност, организација рада и стални надзор.
Приоритетна улога биће и спремност комуналних милиционара за брзо и ефикасно реаговање у вандредним ситуацијама што ћемо постићи подизањем нивоа припремљености
преко специјалистичких обука. Наставићемо контролу поштовања мера личне заштите од
инфекције (Ковид-19), нарочито у затвореним објектима и јавном превозу као и контролу и
мерење нивоа буке из угоститељских објеката након доношења одговорајућих подзаконских прописа.
Повећањем степена ефикасности у борби против корупције и подизање свести о значају
поштовања етичких принципа постиће се сталном контролом рада запослених.
Радићемо на развоју професионалних капацитета, компетенција и етике комуналних милиционара као и на јачању поверења грађана и читаве заједнице.
Транспарентношћу у раду Комунална милиција ће унапредити своје услуге а у сарадњи
са медијима, промовисаћемо рад комуналне милиције преко медијских акција, израдом
флајера, водича за грађане и правна лица о надлежности комуналне милиције. У плану је
регистрација домена и израда веб-сајта Секретаријата.
Унапредићемо и oбраду и праћење законом прописаног рока наплате по прекршајном
налогу и доставе суду на извршење неплаћеног прекршајног налога.
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Пуну функционалност апликације Јединственог информационог система (ЈИС), развићемо у 2022. године
Применом нових технологија, коришћењем еУслуга, спровођење аутоматизације рада и
алата из области информатичких технологија повећаће се ефикасност и прецизност у раду
Секретаријата.

РАСПОРЕД ПРИОРИТЕТА
Развојни, организациони и кадровски приоритети

редни активност
бр.

носилац

временски
оквир

сарађује

напомена

1

Формирање подручних
организационих јединица

Градска управа
града Београда

2022-2025.

Секретаријат
за послове
комуналне
милиције

Правилник о
организацији и
систематизацији
радних места

2

Пријем у радни однос
комуналних милиционара

3

Редовна провера стручне
оспособљености

Градска
управа града
Београда

На основу
Правилника
о стручном
оспособљавању за
обављање послова
комуналних
милиционара

4

Ванредна провера стручне
оспособљености

5

Провера психофизичке
способности

Секретаријат
за послове
комуналне
милиције

На основу члана
41. Закона о
комуналној
милицији

6

Обезбеђивање подршке у
кривичноправној заштити

2022-2025.

7

Подношење инцијативе
за измену Закона о
комуналној милицији

2022.

Стратешки план за период од 2022. до 2025. године

Надлежно
министарство

по потреби
Градска управа
града Београда

по потреби

Члан 52. Закона
о комуналној
милицији
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Оперативно-функционални приоритети

редни
бр.

активност

1

Успостављање
комуналног реда у општој
уређености насеља и
уређености постављања
објеката и уређаја на
површинама јавне
намене и површинама у
јавном коришћењу, као
и уређености извођења
културног или артистичког
програма на тим
површинама

носилац

Секретаријат
за послове
комуналне
милиције

2

Контрола начина
коришћења јавних
паркиралишта

Секретаријат за послове комуналне милиције

временски
оквир

сарађује

напомена

Градске
инспекције

У контроли
паркирања
сарадња са
Министарством
унутрашњих
послова

Саобраћајна
инспекција и
ЈКП „Паркинг
сервис”

Сарадња са
Министарством
унутрашњих
послова

2022-2025.
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3

Контрола такси превоза

Сарадња са
Министарством
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

4

Откривање и доказивања
прекршаја непрописног
паркирања возила на
површинама јавне намене,
површинама у јавном
коришћењу, јавним
зеленим површинама,
на територији града
Београда, и то видео
снимањем регистарских
ознака возила, применом
техничких средстава
за видео надзор путем
Система Scan Car и
коришћењем возила са
специјалном надоградњом

У складу са
планом снимања
и одлуком о
снимању

Контрола одржавања
чистоће

Комунална
инспекција
градске општине
и ЈКП „Градска
чистоћа”

Контрола одржавања
пијаца

Комунална
инспекција
градске општине,
ЈКП „Градска
чистоћа” и ЈП
„Градске пијаце”

5

6

7

Одржавање реда у области
постављања средстава за
оглашавање на јавним и
другим површинама

8

Контрола у обављању
делатности уређења
и одржавања паркова,
зелених и рекреационих
површина, као и услова
коришћења

9

Контрола управљањa
гробљима и сахрањивања

10

Контрола постављања,
коришћења и уклањања
објеката привременог
карактера на јавним и
другим површинама

Комунална
инспекција
градске општине ЈКП „Јавно
осветљење” и ЈП
„Електропривреда Србије”

Комунална
инспекција града
и ЈКП „Зеленило
Београд”
Комунална
инспекција града
и ЈКП „Погребне
услуге”

Комунална
инспекција
градске општине
11

Контрола постављања,
коришћења и уклањања
тезги и других покретних
привремених објеката
на јавним и другим
површинама

12

Контрола постављања
и уклањања башти
угоститељског објекта

Стратешки план за период од 2022. до 2025. године

У зависности од
места постављања
и јавних
предузећа

21

13

Контрола радног времена
објеката у угоститељској
делатности

Инспекција
града и градских
општина

14

Контрола радног времена
занатских објеката,
трговинских формата,
обављање трговине ван
продајног објекта

15

Одржавање комуналног
реда у области држања
домаћих животиња
и кућних љубимаца у
некомерцијалне сврхе,
места и начина извођења
на јавне површине

Комунална
инспекција
градске општине
и ЈКП „Ветерина
Београд”

Контрола продаје
алкохолних пића у
спортским објектима
и за време одржавања
спортских приредби

Министарство
унутрашњих
послова

17

Контрола снадбевања
топлотном енергијом

Комунална
инспекција

18

Контрола одржавања
споменика и
скулптуралних дела на
јавним површинама

19

Контрола употребе
имена,грба и заставе града
Београда

20

Контрола постављања
балон-хала спортске
намене на јавним
површинама

21

Контрола реда на воденом
простору (заштита вода,
коришћење места за
постављање пловних
објеката и др.) и обалама
река

22

Контрола постављања
привремених објеката
за обављање мењачких
послова на јавним
површинама

23

Контрола постављања
плутајућих објеката на
водном земљишту

24

Контрола обављања
зоохигијене

25

Контрола чишћења
графита

16

Секретаријат за
информисање

Секретаријат за
привреду

Комунална
инспекција
градске општине
Градска и
општинска
инспекција

26

Контрола кућног реда у
стамбеним и стамбенопословним зградама

27

Контрола обезбеђивања
услова за уређивање,
употребу, унапређење
и заштиту комплекса
Београдске тврђаве и
Парка Калемегдан

Секретаријат за послове комуналне милиције

Комунална
инспекција

22

28

Контрола постављања
система јавних бицикала

Комунална
инспекција
градских
општина

29

Контрола постављања
и уклањања објекта за
депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном
земљишту

Комунална
инспекција
градских
општина и Град

30

Контрола поштовања
мера личне заштите од
инфекције (Ковид-19),
нарочито у затвореним
објектима и јавном
превозу

Санитарна
инспекција

31

Контрола и мерење ниоа
буке из угоститељских
објеката, након доношења
и ступања на снагу
подзаконских аката који се
доносе на основу Закона о
заштити од буке у животној
средини

Инспекција за
заштиту животне
средине
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Контрола над применом
закона којим се уређују
грб, застава и химна
Републике Србије, осим
у односу на дражавне
органе, органе Града
Београда и имаоце јавних
овлашћења

Комунална
инспекцију

Набавке

редни
бр.

активност

носилац

временски
оквир

сарађује

1

Набавка униформе и
опреме

Градска
управа града
Београда

2022. и 2024.

Секретаријат за
послове комуналне
милиције

2

Обнова уговора за
лизинг

2022.

3

Набавка возила и
пловила

2022-2025.

Секретаријат за
послове комуналне
милиције

4

Регистрација домена
и израда веб-сајта
Секретаријата

2022.

Секретаријат за
послове комуналне
милиције

Стратешки план за период од 2022. до 2025. године

напомена

23

6.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА И НАЧИН
ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕШКОГ
ПЛАНА
Праћење спровођења Стратешког плана омогућава да се утврди:
•

да ли се мере и приоритетни циљеви остварују по плану и ефикасно;

•

који ризици се јављају или очекују у остварењу учинака Стратешког плана;

•

које одлуке треба донети у случају одступања од планираног;

•

да ли су планирани и остварени учинци и даље релевантни за остваривање визије.

На основу надзора реализације стратешког плана вршиће се анализа стања у заједници и
самог плана, одређивање мере адекватног ангажовања средстава, идентификација про-

блема са којима се суочава заједница, налажење решења за њихово отклањање и реали-

зацију планираних приоритета, и у складу са уоченим потребама, вршење усаглашавања
стратешког плана његовим адекватним изменама и допунама које обухватају предузимање неопходних мера.
Током периода којим је обухваћен стратешки план, вршиће се стална процена реализа-

ције, као и тока предвиђених приоритета у односу на постављену мисију и визију, у односу
на спроведене активности, као и резултате и исходе тих активности и постављених циљева. У реализацију праћења резултата, активности и исхода укључени су органи Градске
управе, одређена министарства, органи којима се пружа помоћ у извршењу њихових одлука, грађани као и сви други пријавиоци кршења комуналног реда.
За праћење спровођења планираних циљева и мера користе се:
•

квартални, полугодишњи и годишњи извештаји свих сектора Секретаријата за
послове комуналне милиције који су одговорни за спровођење мера из Стратешког
плана и мерења конкретних показатеља из своје надлежности,

•

доступне базе података.

Одговорност за прикупљање и обраду података за праћење спровођења Стратешког плана имају руководиоци организационих јединица у складу са надлежностима, поштујући
принципе рада, законе и начела професионалног поступања.
Посебан облик праћења реализације стратешког плана врши Градско веће града Београда приликом усвајања годишњих планова рада комуналне милиције, када услед неусаглашености, по потреби, одлучује о изменама и допунама стратешког плана комуналне милиције.
Секретаријат за послове
комуналне милиције
Секретаријат за послове комуналне милиције
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Контакт:
+381 11 7453 000
komunalna.milicija@beograd.gov.rs
Макензијева 31, Београд

Градска управа Града Београда
Секретаријат за послове
комуналне милиције
Београд, јануар 2022.

