
ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

Закони: 

 

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018- 

аутентично тумачење); 

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

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

– Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник 

РС”, број 30/2010); 

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

– Кривични законик („Службени гласник РС”, број 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 

- испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019); 

– Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/19); 

– Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - 

одлука УС); 

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС”, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

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

– Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС”, број 94/2016); 

– Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 

68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. Закон, 83/2018 и 31/2019); 

– Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/2009, 

53/2010, 101/2011 и 32/2013- Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016 - одлука 

УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019). 

 

Одлуке: 

– Одлука о комуналној полицији („Службени лист града Београда”, број 6/2010, 

23/2013, 118/2018 и 26/2019); 

– Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда”, број 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 и 

60/19); 

– Одлука о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда”, број 

2/17, 109/18 и 52/19); 



– Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца („Службени лист града 

Београда”, број 57/2013 и 11/2015); 

– Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције 

(„Службени лист града Београда”, број 6/2010); 

– Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени лист града Београда”, број 

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”, број 6/10, 29/14, 29/15 и 19/17); 

– Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, број 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”, број 71/19); 

– Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина 

(„Службени лист града Београда'' број 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 

17/15, 35/15, 19/17 и 26/19); 

– Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града 

Београда”, број 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17); 

– Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града 

Београда („Службени лист града Београда”, број 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”, број 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19 и 62/19); 

– Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, број 12/10 - 

пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 

26/19, и 52/19); 

– Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19); 

– Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији 

града Београда („Службени лист града Београда”, број 17/15, 43/15, 71/15, 26/19); 

– Одлука о пијацама („Службени лист града Београда”, број 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 

34/14 и 19/17); 

– Одлука о такси превозу („Службени лист града Београда”, број126/2016); 

– Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 

118/18, 10/19, 26/19); 

– Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 31/2013, 22/2014, 82/15 и 114/16); 



– Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17 и 118/18 

и Службени гласник РС. број 105/12); 

– Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 

86/2016); 

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града 

Београда”, број 43/07, 2/11, 29/14, 19/17, 26/19); 

– Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 

града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00, 19/14, 19/17); 

– Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службенилист града 

Београда”, број 37/2016); 

– Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 10/11, 51/11, 10/14, 19/17); 

– Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на 

јавним површинама („Службени лист града Београда”, број 15/200, 27/2001, 33/2003, 

11/2005, 9/2006, 24/2006, 2/2011); 

– Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града 

Београда („Службени лист града Београда“, број 32/2010, 10/2011, 9/2013. и 

29/2014); 

– Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 114/16 и 60/19); 

– Одлука о чишћењу графита („Службени лист града Београда“, број 60/2019). 

 

Правилници: 

– Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције („Службени 

гласник РС”, број 106/2009); 

– Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца („Службени гласник 

РС”, број 106/2009); 

– Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање 

послова комуналне полиције („Службени гласник РС”, број 106/2009); 

– Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања, 

садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији 

и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуналних 

полицајаца („Службени гласник РС”, број 106/2009, 58/2010 и 73/2010); 

– Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова („Службени 

гласник РС”, број 63/2018 и 72/2018); 



– Правилник о полицијским овлашћењима („Службени гласник РС”, број 54/2006 и 

41/2019 - др. правилник); 

– Правилник о полицијским овлашћењима („Службени гласник РС”, број 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”, број 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”, број 65/2010). 

 

Одлуке које су у надлежности комуналне инспекције, по којима постука 

комунална полиција на основу Одлуке о комуналној полицији 

– Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда”, број 

12/96 – пречишћен текст, 14/96, 6/99 и 11/05); 

– Одлука о јавној расвети („Службени лист града Београда”, број 4/87, 10/87, 25/88, 

13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 2/95, 31/93, 6/99, 11/05, 73/16, 19/17); 

– Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града 

Београда”, број 3/2001, 15/2005, и 29/2007-др. одлука); 

– Одлука о изградњи, коришћењу, уређењу и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице 

(„Службени лист града Београда”, број 14/75, 13/87, 02/95, 6/99, 11/05); 

– Одлука о речним јавним купатилима („Службени лист града Београда”, број 11/75 – 

пречишћен текст, 1/81, 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 

6/99 и 11/05); 

– Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда” број 15/93, 

17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14 и 19/17); 

– Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 24/03, 11/05, 2/11, 34/14 и 19/17). 


