
На основу члана 59. став 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/07), члана 4. и 8. 
Закона о матичним књигама (''Службени гласник Републике Србије'', број 
20/09), Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), 
члана 2. Закона о комуналној полицији («Службени гласник Републике Србије», 
број 51/09), и члана 76. Статута града Лознице («Службени лист града 
Лознице», број 19/08 ), Скупштина града Лознице, на 11. седници одржаној  
дана 21. децембра 2009. године, донела је 
 

 О Д Л У К У  
о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Лознице 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Градској управи Града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', 
бр. 20/08) у члану 10. додаје се тачка 9. која гласи: ''Одељење комуналне 
полиције''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 14. тачка 3. речи: ''за насељена места Воћњак и Тршић'' замењују 
се речима: ''за насељено место Воћњак''. 

После тачке 25. додаје се тачка 26. која гласи: ''Месна канцеларија 
Тршић, са седиштем у Тршићу, за насељено место Тршић''. 
 

Члан 3. 
 

У члану 18. у одељку а) У области урбанизма, алинеја 3. мења се и гласи: 
 ''- издавање информације о локацији''. 
 Алинеје 4. и 7. се бришу. 
  
 
 У одељку б) У области грађења, алинеје 2  и 3 мењају се и гласе: 
 '' - издавање решења о локацијској дозволи'',  
 '' - издавање грађевинске дозволе''. 
 
 У алинеји 6. речи после речи ''објекта'' се бришу. 
 
 После алинеје 6 додају се алинеје које гласе: 
 '' - адаптацију објекта'' 
 '' - санацију објекта''. 
 

      Алинеја 15. се брише. 
 

Члан 4. 
 

 После члана 21. додаје се нов члан 21а који гласи: '' 9. ОДЕЉЕЊЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ обавља послове који се односе на: 
 
 - одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја 
за комуналну делатност; 
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 -  вршење контроле над применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности из надлежности града; 
 - остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града; 
 - заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, 
улица и других јавних објеката од значаја за град; 
 - подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других 
задатака из надлежности Града. 
 Одржавањем комуналног реда из става 1. овог члана сматра се 
одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења 
отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања 
комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и 
сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском 
саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; 
противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног 
времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, 
паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката.  
 Одељење комуналне полиције пружа помоћ у извршењима (асистенција), 
надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама 
које на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене организације), 
када по оцени надлежног органа Града или овлашћене организације постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без 
присуства комуналних полицајаца или употребе средстава принуде, предузима 
хитне мере заштите животне средине, заштите од елементарних и других 
непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и врши 
спасилачке функције  у случају опасности изазване елементарним непогодама и 
другим облицима угрожавања, сарађује са грађанима, сарађује са градским 
инспекцијским службама, а та сарадња нарочито обухвата: међусобно 
обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова 
комуналне полиције и градских инспекцијских служби, сарађује са полицијом и 
обавља друге послове из своје надлежности у складу са законом, одлукама 
Града и другим актима. 
 У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има 
овлашћења утврђена законом. 
 Одељење комуналне полиције води евиденције поднетих пријава, 
петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних 
полицајаца, употребљених средстава принуде и других примењених овлашћења 
према лицима, привремено одузетих предмета, службених легитимација, опреме 
и средстава.''               
 

Члан 5. 
 

 У члану 28. став 1. тачка 3. реч: ''руководиоце'' замењује се речју: 
''начелнике''. 
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Члан 6. 
 

 У члану 29. став 1. реч: ''руководиоци'' замењује се речју: 
''начелници'', а у ставу 2. речи: ''руководиоца'' замењују се речима: ''начелника''. 
 
 
 

Члан 7. 
 

 У члану 30. став 1. и 2. речи: ''руководилац'' замењују се речју: 
''начелник''. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеним листу града Лознице''. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

 
Број: 06-19/09-11-6 
Датум: 21. децембар 2009. године 
Л о з н и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 
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