На основу члана 41. став 3. Закона о комуналној полицији (''Службени гласник РС'',
бр. 51/2009) и 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

ОДЛУКУ
о боји и начину означавања возила и
пловила и опреми комуналне полиције

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се боја и начин означавања возила и пловила комуналне
полиције, опрема возила и друга опрема коју користе комунални полицајци.
Члан 2.
Возила и пловила, у смислу ове Одлуке, јесу службена моторна возила и пловила,
прописно обојена, означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање
других послова из делокруга комуналне полиције.

II БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА
Члан 3.
Основна боја возила комуналне полиције је плаве боје.
Основна боја пловила комуналне полиције је плаве боје.

Члан 4.
Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне полиције је трака
сребрне боје, оивичена ужим тракама наранџасте боје.

Члан 5.
Ознаке возила комуналне полиције чини:

1) по један цртеж или налепница са цртежом грба Града Лознице висине најмање
350 mm на поклопцу мотора, као и на задњој страни возила изнад регистарске таблице
одговарајуће величине;
2) натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' исписан словима плаве боје на сребрном
делу траке из члана 4. ове Одлуке;
3) натпис ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' исписан словима плаве боје на сребрној подлози на
поклопцу мотора возила изнад цртежа грба Града.
Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако да рефлектују светлост.

Члан 6.
Цртежом или налепницом са цртежом грба Града Лознице и натписом
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' и ''ГРАД ЛОЗНИЦА'' на одговарајући начин означавају се и
пловила комуналне полиције.

III ОПРЕМА ВОЗИЛА
Члан 7.
Опрему возила комуналне полиције чини:
1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји од једног или два жута
ротациона светла или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у кровну
конзолу на којој се са предње и задње стране налази натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА''
и која може бити опремљена и уређајем с могућношћу исписивања наређења;
2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с
микрофонском комбинацијом;
3) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на френквенцијама које користи
комунална полиција.

Члан 8.
Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене овом Одлуком, морају имати
опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и
додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.
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IV ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 9.
Опрема комуналних полицајаца, у смислу ове Одлуке, јесте опрема за обављање
послова из надлежности комуналне полиције (у даљем тексту: комунално-полицијска
опрема) и опрема која је потребна за успостављање информатичко – комуникацијске
повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема).
Члан 10.
Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средстава за
везивање, комунално-полицијску опрему чине:
1) таблице ''стоп комунална полиција'';
2) пиштаљке;
3) батеријске лампе;
4) фото-видео опрема;
5) уређаји за аудио и видео дигитално снимање, обраду и чување података;
6) детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена;
7) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења;
8) двогледи;
9) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида;
10) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености;
11) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.
Начелник Одељења комуналне полиције може наложити да се изврши набавка и
друге опреме, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга
комуналне полиције.

Члан 11.
Пратећу опрему комуналне полиције чине:
1) радио уређаји и њихови додаци;
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући комуникацијски
уређаји и сигурносни системи са одговарајућим хардверским и софтверским
компонентама;
3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема која се може
набавити, односно задужити под условима и на начин из члана 10. став 2. ове Одлуке.
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Члан 12.
Опрему из чл. 10. и 11. ове Одлуке, по налогу начелника Одељења комуналне
полиције, задужују организационе јединице комуналне полиције, а могу је задужити и
комунални полицајци лично.
Члан 13.
Комунална полиција води евиденцију о задужењу опремом организационих
јединица и личном задужењу опремом комуналних полицајаца, у складу са прописима о
материјално-финансијском пословању.
Подаци из евиденције из става 1. овог члана и документи који садрже податке о
задужењу опремом означавају се на прописан начин ознаком тајности.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Града Лознице.''

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-5/10-14-6
Датум: 31. март 2010. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р.
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