РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-5/21-26-III
Дана: 12.02.2021. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 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), а у складу са чланом 12. Закона о комуналној милицији
(''Службени гласник РС'', бр. 49/19), Градско веће града Зрењанина је дана 12.02.2021.
године на предлог начелника Одељења комуналне милиције, одбране, ванредних
ситуација и заједничких послова Градске управе града Зрењанина, а по претходно
прибављеном мишљењу начелника Градске управе, донело Закључак о усвајању
Плана рада комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину.
Градско веће града Зрењанина је наведеног дана утврдило Предлог Решења о
давању сагласности на наведени План рада, исти упућује Скупштини града
Зрењанина на разматрање и предлаже да донесе Решење у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се мр Игор Виријевић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 12. став 5. Закона о комуналној милицији (''Службени гласник РС'', број
49/19), чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ________ 2021.
године донела је

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину
број 352-2/21-39-IV-10-01 од 9. фебруара 2021. године, који је усвојило Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној дана 12.02.2021. године.
II. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 12. став 5. Закона о комуналној милицији
(''Службени гласник РС'', број 49/19) којим је утврђено да Скупштина града даје сагласност на
стратешке и годишње планове рада комуналне милиције.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
У складу са чланом 12. став 2. Закона о комуналној милицији, а по претходно
прибављеном позитивном Мишљењу начелника Градске управе број 016-14/21-22-IV од 10.
фебруара 2021. године, Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 12.02.2021.
године усвојило је План рада комуналне милиције града Зрењанина за 2021. годину и доставило
га Скупштини града Зрењанина ради давања сагласности.
На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Решење о давању
сагласности на План рада комуналне милиције за 2021. годину у датом тексту.
Обрадила:
Зита Мијатов Давидхази
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На основу члана 12. Закона о комуналној милицији, у складу са стратешким
планом, а у циљу што ефикаснијег извршавања послова из свог делокруга, начелник
Одељења комуналне милиције, одбране и ванредних ситуација и заједничких послова
сачинио је План рада комуналне милиције за 2021. годину.

План рада Комуналне милиције заснива се на:
- прописима којима су утврђене надлежности комуналне милиције
- планираним активностима инспекцијских служби Градске управе града
Зрењанина

Комунална милиција ће на територији града вршити комунално-милицијске
послове чијим обављањем се обезбеђује извршавање Законом одређених послова из
надлежности града. Наведене послове комунална милиција ће обављати као своју
редовну активност присуством комуналних милицајаца на местима одржавања
комуналног реда, предузимањем превентивних мера и применом овлашћења
предвиђених Законом о комуналној милицији, као и по пријавама странака, посебно
када су у питању хитне пријаве које се односе на нарушавање комуналног реда, због
чега је организовано 24 часовно радно време сваког дана, суботом, недељом и у дане
државних и верских празника.

Комунална милиција ће на територији града Зрењанина током целе
године предузимати следеће активности
1. Рад по пријавама физичких и правних лица
2. Сузбијање ванпијачне продаје
3. Контрола паркирања и заустављања на јавним зеленим површинама, као и
прилазима и улазима у зграде колективног становања
4. Контрола чистоће јавних површина и заштита и очување јавних зелених
површина и сузбијање недозвољених делатности на јавним и јавним зеленим
површинама
5. Контрола поштовања радног времена угоститељских трговинских и занатских
објеката
6. Контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања домаћих
животиња и д р ж а њ а и извођења кућних љубимаца, са посебном контролом
извођења кућних љубимаца без поводца и заштитне корпе.
7. Контрола и спречавање радњи којима се нарушава опште уређење града
(прљање и оштећивање јавних површина, споменика и скулптуралних дела;
исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на
јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање
грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних
вода и друге нечистоће на површине јавне намене)
8. Контрола лица која се баве скитничењем и просјачењем и предузимање
адекватних мера према таквим лицима
9. Спречавање употребе и коришћења комуналних објеката мимо утврђених
намена за које су изграђене
10. Контрола лица и возила која се баве ауто-такси превозом
11. Контрола заузимања површине јавне намене мањим монтажним објектима

Планиране активности комуналне милиције
1. Сузбијање ванпијачне продаје на јавним површинама а посебно у зонама
главне пијаце, пијаце на Багљашу и пијаце у ул. Југ Богдана
2. Посебна контрола и одржавање комуналног реда у зони ужег центра града
3. Посебна контрола и одржавање комуналног реда у зонама градских паркова
4. Контрола и спречавање стварања тзв. дивљих депонија
5. Контрола, спречавање стварања и појачано присуство на локацијама
санираних тзв. дивљих депонија (Михајловачки друм, Лазаревачки друм ...)
6. Контрола радног времена угоститељских објеката
7. Током зимског периода контрола чишћења снега и леда а посебно у зонама
школа, вртића, болница, домова здравља и других објеката од јавног значаја
8. Едукација грађана о комуналном реду
9. Санкционисање власника паса за вођење без корпе и поводца и пуштање паса
на јавну површину без надзора
10. Контрола такси возила
11. Контрола епидемиолошких мера

Појачано ангажовање комуналне милиције
Комунална милиција додатно ће се ангажовати са већим бројем комуналних
полицајаца и већим присуством на местима повећаног окупљања грађана у циљу
спречавања нарушавања комуналног реда:
1. приликом организовања манифестација у граду
2. приликом прославе верских празника
3. приликом прославе државних празника
Комунална милиција ће у сарадњи са Одељењем инспекција Градске управе
града Зрењанина током целе године у зависности од потреба и достављених захтева
предузимати следеће активности:
- Пружање помоћи надлежним органима града у спровођењу њихових извршних
одлука (асистенције)
- Контрола функционисања ауто-такси превоза у граду
- Заштита животне средине.
Комунална милиција ће током целе године сарађивати са јавним комуналним
предузећима чији је оснивач града и то:
- Спречавањем ометања у вршењу комуналних делатности – сузбијањем
комуналног нереда, санкционисањем недозвољеног понашања корисника услуга и др.
- Заштитом комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања
- Пружањем асистенција
- Међусобним обавештавањем о уоченим недостатцима и оштећењима на
комуналној инфраструктури.
Комунална милиција ће у сарадњи са полицијском управом у Зрењанину,
приликом извршавања планираних заједничких активности предузимати мере из
надлежности комуналне милиције:
- приликом контроле ауто-такси превоза
- приликом контроле радног времена угоститељских објеката
- приликом контроле комуналног реда за време одржавања спортских,
културних, верских и др. Манифестација.
- Приликом контроле епидемиолошких мера

У случају елементарних и других непогода приоритет у раду комуналне
милиције биће у вршењу спасилачке функције и пружања помоћи другим органима,
правним и физичким лицима на отклањању последица тих непогода.
На реализацији плана биће ангажовано 12 комуналних милицајаца.
За реализацију планираних активности на располагању су два службена моторна
возила.
Циљ предузимања планираних активности је спречавање нарушавања
комуналног реда применом мера упозорења, изрицања мандатних казни, покретања
прекршајног поступка, а у случају постојања елемената кривичне одговорности
обавештавање надлежног органа.
Поред редовних послова комунална милиција ће радити на унапређењу сарадње
са грађанима, инспекцијским службама и полицијом као и са представницима медија у
циљу што бољег информисања грађана о њиховим правима и обавезама.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ,

ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
мр Игор Виријевић

Образложење
Правни основ за доношење Плана рада комуналне милиције града Зрењанина за
2021. годину произилази из члана 12. Закона о комуналној милицији (''Службени
гласник РС'', бр. 49 /19) у коме је наведено да у складу са Стратешким планом
комунална милиција сачињава годишње планове рада и доставља их Градском већу на
усвајање, уз претходно прибављено мишљење начелника управе.
Предлогом Плана рада комуналне милиције Града Зрењанина за 2021. годину
обухваћене су активности које ће комунална милиција Града Зрењанина предузимати
током 2021. године као и посебно планиране активности и појачано ангажовање
комуналне милиције током 2021. године.
Предлогом Плана рада такође су обухваћене активности које ће комунална
милиција предузимати у сарадњи са и н с п е к ц и ј а м а градске управе затим
сарадња комуналне милиције са јавним и јавним комуналним предузећима и сарадња са
Полицијском управом у Зрењанину у заједничким активностима.
На основу изнетог предлаже се да Градско веће усвоји План рада комуналне
милиције града Зрењанина за 2021. годину.
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