
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/22-41-III
Дана: 13.05.2022. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен
текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско
веће града Зрењанина је дана 13.05.2022. године утврдило Предлог Одлуке о изгледу
униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној
опреми комуналне милиције, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града
Зрењанина на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Немања Малинић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура



На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3.
Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана
13.05.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и
начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције и дао
следеће

МИШЉЕЊ Е

Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о
изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и
посебној опреми комуналне милиције, који је утврдило Градско веће.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/22-19-II
Дана: 13.05.2022. године
З р е њ а н и н

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Симо Салапура
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На основу члана 47. став 3. и члана 49. став 3. Закона о комуналној милицији 
(''Службени гласник РС'', бр. 49/19) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) а по претходно добијеној 
сагласности од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе број 021-01-
00198/2022-24 од 06. априлa 2022. године, Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној 
дана __________2022. године, донела је следећу 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА, БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И 

ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописује се изглед униформе и ознака на униформи комуналних 

милиционара, врста, боја, рок трајања и начин ношења униформе, као и боја и начин 
означавања возила и пловила и посебна опрема комуналне милиције. 

 
1.Униформа комуналне милиције 

 
Члан 2. 

Униформа комуналне милиције је зимска и летња. 
Униформа комуналне милиције је црне боје. 
Саставни део униформе је знак припадности комуналној милицији. 

 
Члан 3. 

Униформа комуналне милиције је црне боје и садржи:  јакну, панталоне, џемпер, дукс 
јакну са патент затварачем, мајицу, капу, качкет и ципеле.  

 
Зимска униформа (женска и мушка) комуналне милиције састоји се од:  дуге јакне (са 

улошком), панталона, зимске вунене капе, поло мајице дугих рукава, џемпера, дукс са патент 
затварачем, рукавица,  дубоких ципела или чизама, чарапа и  каиша за панталоне. 
 

Летња униформа (женска и мушка) комуналне милиције  састоји се од: кратке јакне,  
панталона, качкета, поло мајице кратких рукава, кишне кабанице, чарапа и плитке ципела. 

 
Одевни предмети се израђују од мешавине памука и синтетике. 
Обућа се израђује са горњиштима од водонепропусног материјала и ђоном од 

полиуретана. 
 

Члан 4. 
Зимска униформа се носи од 15. октобра до 30. априла, а летња од 01. маја до 14. 

октобра. 
У зависности од временских прилика, начелник Одељења комуналне милиције може 

одредити одступање од рокова из става 1. овог члана. 
Припаднику комуналне милиције није дозвољено да мења боју и крој униформе нити 

да носи део униформе који није утврђен овом Одлуком. 
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Члан 5. 
Период употребе униформе  рачуна се од дана предаје на коришћење. 
 
У случају одсутности са рада дуже од два месеца, период употребе униформе се 

продужава за време одсутности са рада. 
 
Замена појединих делова униформе врши се по истеку рока трајања прописаног овом 

Одлуком. 
 
Пре истека рока замена се може вршити само у случајевима оштећења или потпуног 

уништења које се није могло избећи приликом обављања службених послова и задатака. 
 
По истеку периода употребе униформе иста остаје на употреби комуналном 

милиционару пошто се претходно уклоне ознаке са униформе. 
 

Комунални милиционар који намерно или из крајње непажње оштети униформу, дужан 
је да исту набави о свом трошку или да плати трошкове набавке. 

 
Комунални милиционар коме престане радни однос дужан је да врати униформу, 

односно делове униформе којима рок трајања није истекао. 
 

Члан 6. 
Сваки део униформе има свој рок трајања. 

Рок трајања појединих делова униформе рачуна се од дана када их је лице 
примило на употребу. 

а) зимска униформа за мушкарце и жене 
 

Р. 
бр. 

Назив опреме 
Пари 

комада 

Рок 
трајања у 
годинама 

1.  Дуга јакна    (са улошком) 1 5 
2. Зимска вунена капа (подвијена) 1 2 
3. Панталоне 3 3 
4. Поло мајица дугих рукава (памучна или dry fit) 3 1 
5. Џемпер 1 2 
6. Дукс јакна са патент затварачем 1 2 
7. Дубоке ципеле или  чизме 1 2 
8. Чарапе 5 1 
9. Каиш за панталоне 1 5 

10. Рукавице 1 3 
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б) летња униформа за мушкарце и жене 
 

Р. 
бр. 

Назив опреме 
Пари 

комада 

Рок 
трајања у 
годинама 

1. Јакна      (кратка) 1 5 
2. Панталоне 3 3 
3. Качкет 1 2 
4. Мајица (поло) кратких рукава 3 1 
5. Кишна кабаница 1 5 
6. Чарапе 5 1 
7. Плитка ципела 1 2 

 
Члан 7. 

Делови зимске униформе комуналне милиције су следећег кроја: 
 

1.Јакна је постављена поставом и има уложак. Јакна се копча патент затварачем који је 
скривен рубом предњице на коју се стављају три дрикера. На предњем делу су спољни џепови 
на преклапање са два дрикера и украсним дугметом на поклопцу џепа. Испод ових џепова су 
џепови са бочним отвором. Са унутршње стране предњице су унутрашњи џепови, на левој 
страни без копчања, равни, а на десној вертикално постављена копча са патент затварачем. На 
задњем делу јакне белим словима је исписано КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН. 
2.Панталоне су стандардног комбат кроја, са џеповима са стране и преклопом преко џепова. 

 
3.Џемпер са ранфлом је стандардног кроја, ојачан на раменима и лактовима, са рол крагном 
која се затвара цибзаром. 
4.Зимска вунена капа, без ознака, подвијена. 
5.Поло мајица дугих рукава, са крагном и три дугмета. 
6.Дукс јакна са патент затварачем на средини и два џепа са патент затварачем урезаним. 
7.Кожне рукавице, стандардног кроја. 
8.Дубоке ципеле или чизме. Израђене од водонепропусног материјала са зимском поставом. 
9.Чарапе. 
10. Каиш за панталоне је од коже или синтетике. 

   
Члан 8. 

Делови летње униформе комуналне милиције су следећег кроја: 
 

1. Јакна до струка без улошка  израђена је од тањег материјала. На задњем делу јакне белим 
словима је исписано КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН. 
2.Панталоне су истог кроја као и зимске, с тим што се израђују од тањег материјала. 
3.Качкет је црне боје класичног облика са пластичним сунцобраном. На предњем делу 
изнад сунцобрана на средини налази се грб града Зрењанина. 
4.Мајица (поло) кратких рукава, са крагницом стандардног кроја и три дугмета за 

закопчавање, на задњем делу поло мајице белим словима је исписано КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН. 

5. Кабаница стандардног кроја од гумираног материјала и са капуљачом која се може 
скидати.Закопчава се са три дугмета а на задњем делу кабанице исписано је белим словима 
КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН. 
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6.Чарапе су исте као и зимске, с тим што су израђују од тањег материјала. 
7.Плитке ципеле водонепропусне. 
 

 2. Ознаке на униформи комуналне милиције 
 

Члан 9. 
Ознаке на униформи комуналне милиције чине: општа ознака и посебна ознака. 
Комунални милиционар се задужује са по једном ознаком која је израђена тако да се 

може преносити на поједине делове одеће. 
 

2.1. Општа ознака на униформи комуналне милиције 
 

Члан 10. 
Општа ознака на униформи комуналне милиције је правоугаоног облика, димензија 60 x 
40 mm, на тканини причвршћен чичак траком на белој подлози исписано црвеним 
словима и садржи: 
- у првом реду текст  ГРАД ЗРЕЊАНИН 
- у другом реду текст КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА, 
- грб града и 
- идентификациони број. 

Општа ознака комуналне милиције носи се на појединим деловима униформе, 
јакни, џемперу или дукс јакни и поло мајици кратких рукава на левој страни у висини 
груди. 

 
2.2. Посебна ознака  на униформи комуналне милиције 

 
Члан 11. 

Посебна ознака на униформи комуналне милиције је чичак траком причвршћена за 
јакну или џемпер или дукс јакни,  и на себи има презиме комуналног милиционара. 

Ознака  из става 1. овог члана је у облику правоугаоника димензија 80 x 20 mm, беле 
боје, а на њој је црвеним словима исписано презиме и носи се на десној страни униформе у 
висини груди.    

 
3.Службена возила и пловила 

 
Члан 12. 

У циљу обављања послова из своје надлежности комунална милиција употребљава 
службена возила. 

Број службених возила не може бити већи од једног возила на четири комунална 
милиционара. 

Службена возила су беле боје са  натписом сиве боје ГРАД ЗРЕЊАНИН КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА и грбом града који се стављају  на предња врата, са обе стране. 

На водном подручју које је у надлежности града комунални милиционари могу 
употребљавати и службена пловила (моторне чамце). 
Пловила су беле боје са натписом сиве боје ГРАД ЗРЕЊАНИН  КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА и 
грбом града који се стављају са обе стране пловила. 
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4.Опрема комуналне милиције 
 

Члан 13. 
Комунална милиција за вршење послова користи одређену опрему: опасаче, гумене 

палице, средства за везивање (лисице за руке), џепне лампе, мобилне телефоне, читаче личних 
карата, мераче буке, бибер спреј и ташне. 

 
5.Евиденција 

 
Члан 14. 

Евиденцију о задуживању комуналних милиционара униформом и опремом и о 
наменском коришћењу врши Служба за послове обезбеђења и помоћно-техничке послове 
Градске управе. 

 
Члан 15. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о изгледу униформе и ознака, боји и 
начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције ("Службени лист 
града Зрењанина" бр. 1/10, 9/11 и 22/13). 

 
Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      ПРЕДСЕДНИК 
Број:              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дана:          Чедомир Јањић 
З Р Е Њ А Н И Н 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину 
означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције је члан 47. Став 3.  и 
члана 49. став 3. Закона о комуналној милицији (''Службени гласник РС'', бр. 49/19) којим је 
прописано да изглед униформе и ознака на униформи комуланлних милиционара и начин 
ношења униформе, прописује јединица локалне самоуправе, по претходно добијеној 
сагласности министарства надлежног за систем локалне самоуправе. Чланом 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст), утврђена је 
надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

Разлог за доношење ове Одлуке је утвђивање изгледа униформе и ознака, боја и начина 
означавања возила и пловила и посебна опрема комуналне милиције.  

На овај предлог одлуке Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је 
претходну сагласност број:021-01-00198/2022-24 од 06.04.2022.године. 
Припрема: 
 
Контролише: 
Начелник Одељења комуналне милиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких 
послова,  
Немања Малинић 
                                                                        
Одобрава:  
Начелник Градске управе 
Милош Королија 
 
 
 
 






