
                          

На основу члана 39. став 3.  Закона о комуналној полицији (''Службени гласник РС'' 

бр. 51/09),  чланова 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 

19/08) Скупштина града Лознице, на 14. седници одржаној дана 31. марта 2010. године по 

претходно прибављеној сагласности министра за државну управу и локалну самоуправу, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

о униформи и ознакама комуналних полицајаца Града Лознице 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се изглед униформе и ознака на униформи комуналних 

полицајаца, начин ношења униформи и, с тим у вези, делови униформе, начин задужења, 

замене и раздужења униформи и време њиховог ношења. 

 Униформа комуналног полицајца, у смислу ове Одлуке, јесте службено обележје 

комуналног полицајца, састављено од прописаних делова и ознака. 

 

Члан 2. 

 Униформа комуналног полицајца је основна и додатна. 

 

II ОСНОВНА УНИФОРМА 

Члан 3. 

 Делови основне униформе комуналних полицајаца су: 

1) шапка; 

2) шешир за жене;  

3) панталоне зимске (мушког и женског кроја); 

4) панталоне летње (мушког и женског кроја); 

5) каиш; 

6) сукња (зимска и летња); 

7) кошуља дугих рукава (мушког и женског кроја); 

8) кошуља кратких рукава (мушког и женског кроја); 

9) мајица кратких рукава (мушког и женског кроја) ; 
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10) мајица дугих рукава (мушког и женског кроја); 

11) мајица дугих рукава са крагном (мушког и женског кроја); 

12) џемпер (мушког и женског кроја); 

13) полувер (мушког и женског кроја) 

14) јакна зимска са капуљачом (мушког и женског кроја); 

15) јакна (мушког и женског кроја); 

16) чарапе (зимске и летње); 

17) кравата; 

18) ципеле полудубоке (мушке) / чизме (женске) 

19) ципеле плитке (мушке и женске); 

20) рукавице (мушке и женске); 

21) шал; 

22) кишни мантил. 

 

Члан 4. 

 Делови основне униформе комуналног полицајца су следећег изгледа: 

  

 1) шапка je тегет боје, класичног облика, са брошем у облику грба Града Лознице 

на средини чеоног дела; 

 2) шешир je тегет боје, са брошем у облику грба Града Лознице на средини чеоног 

дела; 

 3) панталоне зимске (мушке и женске), израђене су од тканине тегет боје и 

класичног кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 50 mm, испод 

појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и два џепа с патном на задњој страни 

који се закопчавају дугметом, са ногавицама без манжетни, ширине на доњем крају од 220 

до 260 mm на чијем предњем делу с унутрашње стране је причвршћена свилена постава, а 

на крајевима доњег дела ногавица с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) 

траком, са стране панталона постављају се ПДБ траке наранџасте боје, ширине у готовој 

обради 10 mm; 

 4) панталоне летње (мушке и женске), израђене су од лакше тканине тегет боје и 

истог су кроја као и панталоне зимске; 

 5) каиш је кожни, црне боје, на чијој шнали сребрне боје је угравиран грб Града 

Лознице; 

 6) сукња је израђена од тканине тегет боје, класичног кроја, дужине до колена, а 

закопчава се прикривеним патент затварачем и дугметом на појасу који са страна има 

убачен проштепан ластиш ширине 35 до 40mm колика је и ширина самог појаса, са страна 

сукње постављају се ПДБ траке наранџасте боје, с тим што је летња сукња израђена од 

лакше тканине; 

 7) кошуља дугих рукава израђена је од тканине светло плаве боје, закопчава се 

скривено пластичним дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена џепа с 

патном у висини груди који се скривено закопчавају, на десном рукаву у позицији рамена 

налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак 

трака у облику подлоге за ознаку са грбом града Лознице, изнад горњег левог џепа налази 

се чичак трака за ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', изнад горњег десног 
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џепа налази се чичак трака за ознаку ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње на патни џепа 

поставља се ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 

 8) кошуља кратких рукава израђена је према опису под тачком 7) овог члана; 

 9) мајица кратких рукава је светло плаве боје класичног облика, израђена од 

сингла, с тим што је округли изрез око врата израђен од рендера, са паспул траком (од 

кепера или мешавине полиакрила и свиле) на задњем оковратном делу која служи као 

појачање, а на десном рукаву је наштампана полукружна ознака ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' и ознака грба Града Лознице; 

 10) мајица дугих рукава је светло плаве боје класичног облика, прилагођена за 

ношење испод кошуље дугих рукава, израђена као мајица под тачком 9) овог члана с тим 

што је полукружна ознака ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и ознака грба Града Лознице 

наштампана на горњој левој страни мајице; 

 11) мајица дугих рукава са крагном на копчање и ојачањима испод крагне, 

израђена од сингла, светло плаве боје, а на десном рукаву је наштампана полукружна 

ознака ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод ознака грба Града Лознице, на горњој десној 

страни налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја; 

 12) џемпер (мушки) је плетени (мешавина вуне, памука и полиакрила), светло 

плаве боје, с високим оковратником који с предње сране има патент затварач дужине 200 

mm, на раменима и лактовима је ојачан траком исте боје, с тим што се руб џемпера и 

рукава завршава ранфлом (рендер у преплетају 40x40 mm) исте боје, на десном рукаву у 

позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак трака у облику подлогe за ознаку са грбом Града Лознице; на 

горњој десној страни налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја; 

 - џемпер (женски) је плетени (мешавина вуне, памука и полиакрила), класичан, 

светло плаве боје са шал крагном и високим рендерима у преплетају 40x40 mm, око појаса 

и рукава, на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну ознаку 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак трака у облику подлогe за ознаку са грбом 

Града Лознице; на горњој десној страни налази се ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'', а испод ње 

ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 

 13) пуловер (мушки и женски) је светло плаве боје са плетеним рендрерима, у 

преплетају 40x40 mm (комбинација 2 боје – основна боја је боја пуловера, по средини је 

тамнија, тегет боја, иста као и боја униформе); на левој страни налази чичак трака за 

полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', а испод ње се поставља ознака ''ГРАД 

ЛОЗНИЦА'', 

 14) јакна зимска (мушка) израђена је од gore-texa тегет боје, са прикривеним 

копчањем дубл-зип затварачем (са два покретача), на предњој страни изнад груди је 

сечена, преко сеченог дела нашивена је патна са нитнама која је део прикривеног џепа 

чије се контуре наглашавају штепом; доњи џепови садрже џеп у џепу са приступом с 

горње стране испод патне и са стране а копча се дугметом или нитном; рукави су сечени, 

са стране се копчају прикривеним зип затварачем дужине 120 mm са штепаном позицијом 

где се налази зип и имају појачање правоугаоног облика од половине рамена до половине 

лакта;  капуљача се може скидати, а причвршћује се зип затварачем на јакну; на крагну се 

дугмићима кача меланжирано уметно крзно чије позиције дугмади су изнутра поређане на 
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јакни; цела јакна је штепана; са унутрашњих страна јакне налазе се гајке на којима се 

налазе или чичак траке или нитне или рупице уз помоћ којих ће се моћи спојити уложак са 

самом јакном; на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за полукружну 

ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак траку у облику подлоге за ознаку са 

грбом града Лознице, изнад горњег левог џепа налази се чичак трака за ознаку са 

натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја носе се изнад горњег десног џепа једна испод друге; 

  - јакна зимска (женска) израђена је од gore-texa тегет боје, копча се широким 

дубл-зип затварачем (са два покретача) боје исте као и боја јакне; у висини груди су два 

прикривена џепа чије се контуре наглашавају штепом а затварају се зип затварачем; испод 

горњих џепова а изнад појаса су хоризонтални паспул џепови испод којих се налазе зип 

затварачи; рукави су сечени, са стране се копчају прикривеним зип затварачем дужине 120 

mm са штепаном позицијом где се налази зип; крагна је висока, а на задњем, спољшњем 

делу јакне налазе се позиције дугмади или нитни; капуљача је иштепана и може се 

скидати  а причвршћује се дугмадима или нитнама на јакну; капа садржи и додатак од 

крзна који се причвршћује нитнама; јакна је благо струкирана на леђном делу; позиција 

појаса је спуштена испод струка тако да належе на кукове; сечена је преко леђа и испод 

леђа где је јакна укројена; испод струка на куковима прикопчане су дугметом или нитном 

гајке за фино обрађен, иштепан појас на коме  су нитне у функцији рупа и шнала; на 

леђном делу налази се метална гајка; са унутрашњих страна јакне налазе се гајке на којима 

се налазе или чичак траке или нитне или рупице уз помоћ којих ће се моћи спојити уложак 

са самом јакном; на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака за 

полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и испод чичак трака у облику подлоге 

за ознаку са грбом града Лознице; ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' носи 

се изнад горњег левог џепа, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја носе се изнад горњег десног џепа једна испод друге; 

 15) мушка јакна (ветровка) је израђена од gore-texa тегет боје, закопчава се 

широким зип затварачем у боји истој као и боја јакне; на крају рукава и дну јакне налазе 

се рендери широког плетива диманзија 40x40mm oд мешавине памука, вуне и полиакрила; 

на грудном делу апликовани су џепови, а доњи џепови одговарају опису доњих џепова из 

тачке 14.; на десном рукаву на рамену нашивен је џеп правоугаоног облика који се затвара 

чичком а са стране има три ваздушне рупе које могу бити вез или нитне; крагна је 

класична а око врата се налази појачана трака (наранџасте боје); капуљача се скида а 

причвршћује се зипом на јакну; на десном рукаву у позицији рамена налази се чичак трака 

за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' чичак трака у облику подлогe за 

ознаку  са грбом Града Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' носи се 

на горњој левој страни, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака презимена, 

идентификационог броја и положаја носе се на  горњој десној страни јакне једна испод 

друге; 

 - женска јакна (ветровка) је израђена од gore-texa тегет боје, закопчава се 

прикривено зип затварачем и преко дугмадима са гајкама; има високу крагну око које се 

налази зип на који се капуљача кача, као и капуљачу која се скида и прикачује на јакну 

зип затварачем; на крају јакне налазе се рендери широког плетива диманзија 40x40mm oд 

мешавине памука, вуне и полиакрила; џепови су класичног облика са заобљеним ивицама 

који са стране имају две ваздушне, сребрне, металне нитне и са патнама које се копчају 
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дугмадима; рукави су сечени напред и назад и имају овални џеп у виду апликације са три 

ваздушне, металне нитне и кратким зип затварачем; на леђној страни јакна има укројене 

фалте ухваћене ринглицама на горњем и доњем делу; на десном рукаву у позицији рамена 

налази се чичак трака за полукружну ознаку ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' чичак трака у 

облику подлогe за ознаку  са грбом Града Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' носи се на горњој левој страни, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака 

презимена, идентификационог броја и положаја носе се на  горњој десној страни јакне 

једна испод друге; 

 16) чарапе (зимске и летње) су памучне, црне боје; 

 17) кравата је класичног кроја наранџасте боје; 

 18) ципеле полудубоке, израђене су од хидрофобиране коже црне боје с гуменим 

ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у потпуности затвара, 

језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон ципеле су спојени 

лепљењем; 

 - чизме (женске) су кожне црне боје, изнутра су постављене крзном и имају 

гумени ђон; 

 19) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање кожним пертлама, 

израђене од хидрофобиране коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране пришивен за 

ђон ципеле; 

 20) рукавице су сребрно-сиве боје, кожне са прстима, а на горњем делу имају цвик 

(граничник који се подешава на основу ширине руке) и каиш, с тим што су женске 

рукавице дуже; 

 21) шал је наранџасте боје од мешавине вискозе и памука; 

 22) кишни мантил је тегет боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 

стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с траком за 

затезање, у позицији десног рамена налази се полукружна ознака ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' и испод ознака са грбом Града Лознице, ознака са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА'' носи се на горњој левој страни, а ознака ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' и ознака 

презимена, идентификационог броја и положаја носе се на  горњој десној страни мантила 

једна испод друге. 

 

III ДОДАТНА УНИФОРМА 

 

 

Члан 5. 

 

 Делови додатне униформе комуналних полицајаца који обављају одређене послове 

остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, као и 

друге послове одређене прописима града у вези са саобраћајем, су: 

 1) бела навлака за шапку; 

 2) бело нарукавље; 

 3) рефлектујуће нарукавље; 

 4) беле рукавице; 

 5) рефлектујући прслук; 

 6) држач за моторолу/телефон. 
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Члан 6. 

 

 Делови додатне униформе комуналних полицајаца који обављају послове из члана 

5. ове Одлуке су следећег изгледа: 

 

1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине и облика прилагођеног за 

навлачење на шапку; 

2) бело нарукавље израђено је од лагане тканине и облика прилагођеног за 

навлачење на оба рукава униформе; 

3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане тканине на коју су по дужини 

пришивене траке од рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног за навлачење на 

оба рукава униформе; 

4) беле рукавице израђене су од лаганог материјала и класичног су кроја са 

прстима; 

5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала јарке наранџасте боје с 

нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом беле боје 

''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење на 

основној униформи комуналног полицајца. 

6) држач за телефон израђен је од коже и носи се око рукава. 

 

 

 

IV ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 

 

Члан 7. 

 

 Комунални полицајци задужују и носе униформу на основу налога начелника 

Одељења комуналне полиције или лица које он овласти. 

 

Члан 8. 

 

 Лице које се прими у службу за обављање послова комуналног полицајца или се 

распореди на радно место комуналног полицајца задужује основну униформу комуналног 

полицајца. 

 Лице које изгуби својство комуналног полицајца дужно је да врати све делове 

основне и додатне униформе којима рок трајања није истекао и ознаке на униформи. 

 

Члан 9. 

 

Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој количини и с роковима 

употребе појединих делова, и то: 

 

1) шапка, 1 ком.,  2 годинe; 

2) шешир, 1 ком, 2 годинe;  

3) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 2 године; 
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4) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 2 године; 

5) каиш, 1 ком., 5 година; 

6) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 године; 

7) кошуља дугих рукава, 2 ком, 1 година; 

8) кошуља кратких рукава, 2 ком, 1 година; 

9) мајица кратких рукава, 2 ком, 1 година; 

10) мајица дугих рукава, 2 ком, 1 година; 

11) мајица дугих рукава са крагном; 2 ком, 1 година; 

12) џемпер, 1 ком, 2 године; 

13) пуловер, 1 ком. 2 године; 

14) јакна зимска, 1 ком, 3 године; 

15) јакна (ветровка), 1 ком, 3 године; 

16) чарапе зимске и летње, по 5  пари, 1 година; 

17) кравата, 1 ком, 2 године; 

18) ципеле полудубоке (мушке) / чизме (женске), 1 пар, 2 године; 

19) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година; 

20) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године;  

21) шал, 1 ком, 4 године; 

22) кишни мантил, 1 ком, 5 година; 

23) бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година; 

24) бело нарукавље, 2 пара, 1 година; 

25) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година; 

26) беле рукавице, 2 пара, 1 година; 

27) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година; 

28) држач за телефон, 1 ком, 5 година.  

 

 

Члан 10. 

 

Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова 

униформе, комуналном полицајцу отвара се лични картон задужења.  

 

Члан 11. 

 

Делови основне и додатне униформе који су оштећени или уништени приликом 

вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева непосредно 

надређеног комуналног полицајца, односно руководиоца.  

У случају из става 1. овог члана комунални полицајац приликом замене враћа 

дотрајали део униформе са ознакама.  

 

 

 

 



8 

 

 

V ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 

 

 

Члан 12. 

 

 Начелник Одељења комуналне полиције, зависно од годишњег доба и временских 

услова, одређује период ношења зимске и летње униформе.  

 

 

Члан 13. 
 

Комунални полицајац не сме носити униформу или делове униформе са ознакама 

за време коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као учесник 

јавног окупљања и у другим случајевима кад је ван службе.  

 

 

Члан 14. 

 

Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у чистом и уредном стању.  

Униформа се не сме отуђивати. 

Припаднику комуналне полиције није дозвољено да мења боју и крој појединих 

делова униформе. 

 

 

VI ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

 

Члан 15. 

 

Комунални полицајац носи ознаке на униформи и то: 

 

- полукружну ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', 

- ознаку са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', 

- ознаку са натписом ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' 

- ознаку са грбом Града Лознице, 

- ознаку презимена, идентификационог броја и положаја под којим се подразумева 

назив радног места. 

 

 

Члан 16. 

 

Ознака са натписом "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА" је полукружног облика 

димензија у готовом облику 80x25 mm и представља подлогу сребрне боје (филц) на којој 

су рубови обрађени тегет везом у истој боји као и боја униформе, слова су везена пуним 

везом тегет боје (исте као и боја униформе) док се унутар филца у пуном везу ради 
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попуњавање у размаку од 10 mm од саме ивице у наранџастој боји; апликација ознаке 

врши се дебљим наранџастим концем у виду широког штепа како би се употпунила 

композиција саме ознаке.  

Ознака са натписом ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' је правоугаоног облика са 

заобљеним ивицама димензија у готовом облику  80x25 mm и представља подлогу 

наранџасте боје (филц) где су ивице тегет боје, а слова су ширим дебљим везом извезена 

концем сребрне боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на 

десном рукаву у висини рамена униформе, изнад ознаке грба Града Лознице. 

 Ознака из става 2. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на 

горњем левом делу униформе. 

 

Члан 17. 

 

Ознака са натписом "ГРАД ЛОЗНИЦА" и грбом Града је правоугаоног облика са 

заобљеним крајевима сребрне боје, димензија у готовом облику  80x25 mm на којој су 

контурe, слова и грб попуњени тегет бојом (истом као и боја униформе). 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на 

горњој десној страни униформе. 

  

Члан 18. 

 

Ознака са грбом града Лознице састоји се од подлоге, која прати облик грба Града, 

димензија 80x80 mm, сребрносиве боје, ширих спољашњих контура тегет  боје и ужих 

унутрашњих контура наранџасте боје, на којој је у средини пуним везом извезен грб Града 

у тегет боји, а апликација се врши широким везом наранџасте боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на 

десном рукаву у позицији рамена испод полукружне ознаке са натписом ''КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА''. 

 

Члан 19. 

 

 На шапки и шеширу, на средини чеоног дела носи се сребрни брош на којем је 

угравиран грб Града Лознице, димензија 80x80 mm. 

 

 

Члан 20. 

 

Ознака презимена, идентификационог броја и положаја је плочица у облику 

правоугаоника димензија 60x25 mm сребрне боје на којој је црним словима у првом реду 

исписан идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, 

ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ), а у 

другом реду исписано његово презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се испод ознаке из члана 17. ове Одлуке, 

симетрично и паралелно постављена у односу на њу.  
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 21. 

 

Поред униформи и ознака прописаних овом Одлуком комуналним полицајцима, 

када то захтевају услови рада и прописи о безбедности и здрављу на раду, обезбеђују се и 

други делови одеће (заштитна пододела и сл.) који не представљају њихову униформу у 

смислу ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

 

Скице униформи и ознака на униформи комуналних полицајаца одштампане су у 

прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део. 

 

 

Члан 23. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-5/10-14-5 

Датум: 31. март 2010. године 

Л о з н и ц а 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р. 
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