
          На основу члана 47. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени 
гласник РС“, број 49/19) и члана 26. став 1. тачка 9. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), по 
претходно прибављеној сагласности Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу брoj 021-02-00296/2021-24 од 30.03.2021.године,       

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године, 
донела је 
 
 

ОДЛУКУ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА 
 

 
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

Овом одлуком прописује се изглед униформе и ознака на униформи 
комуналних милиционара града Краљева, начин ношења униформи и, с тим у 
вези, делови униформе, начин задужења, замене и раздужења униформи и време 
њиховог ношења. 

Униформа комуналног милиционара, у смислу ове одлуке, јесте службено 
обележје комуналног милиционара, састављено од прописаних делова и ознака. 
 

Члан 2. 
 

Униформа комуналног милиционара  је основна, додатна и свечана. 
 

Члан 3. 
 

Боја и изглед униформе и ознаке на униформи Комуналне милиције морају 
се јасно разликовати од боје и изгледа униформе и ознака на униформи која је 
прописана за припаднике Министарства унутрашњих послова.  

 
 

II OСНОВНА УНИФОРМА 
 

Члан 4. 
 

Делови основне униформе комуналних милиционара су: 
1. качкет; 
2. шапка са навлаком за шапку (зимска и летња); 
3. поткапа; 
4. панталоне зимске (мушког и женског кроја); 
5. панталоне летње (мушког и женског кроја); 
6. каиш; 
7. опасач са подопасачем; 
8. сукња (зимска и летња); 
9. мајица са кратким рукавима и крагном; 



10. мајица са кратким рукавима; 
11. мајица са дугим рукавима и крагном; 
12. џемпер; 
13. јакна зимска са капуљачом; 
14. јакна; 
15. чарапе зимске и летње (мушке и женске); 
16. чизме ( мушке и женске); 
17. ципеле плитке (мушке и женске); 
18. рукавице (мушке и женске); 
19. кишни мантил( кабаница); 
20. светлоодбојни прслук. 
 

Члан 5. 
 

Делови основне униформе комуналног милиционара су следећег изгледа: 
1)  качкет је црне боје, класичног облика, израђен од природног материјала са 
машински извезеним грбом града Краљева на средини чеоног дела, на подлози 
беле боје; 
2) шапка је црне боје, класичног облика, са машински извезеним грбом града 
Краљева на подлози беле боје, која се налази на средини чеоног дела, с тим што 
је летња шапка израђена од лакше тканине, а навлака за шапку је исте боје, 
облика прилагођеног за навлачење на шапку, израђена од водонепропусног 
материјала од лагане тканине; 
3) памучна зимска капа црне боје, сачињена од 100% памука, универзалне 
величине, перива у машини за прање рубља; 
4) поткапа је црне боје, израђена од одговарајућег материјала прилагођеног за 
лице; 
5) панталоне зимске, мушке и женске, израђене су од тканине црне боје и 
уобичајеног кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 50 мм, 
испод појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом с преклопом на 
задњој страни који се закопчава дугметом као и са џеповима на левој и десној 
страни изнад колена, и са ногавицама без манжета; 
6) панталоне летње, мушке и женске, израђене су од лакше тканине црне боје и 
истог су кроја као и зимске панталоне; 
7) каиш је кожни, црне боје; 
8) опасач са подопасачем је црне боје, израђен од балистичког платна; 
9) сукња је израђена од тканине црне  боје, класичног кроја, дужине до колена, са 
закопчавањем са задње стране дугметом и патент затварачем, с тим што је летња 
сукња израђена од лакше тканине; 
10) мајица кратких рукава је израђена од  памучне тканине тамно сиве  боје, с тим 
што је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане еластичним 
нитима ( ликром); 
11) мајица дугих рукава је тамно сиве боје израђена је као мајица под тачком 10. 
овог члана; 
12) мајица са дугим рукавима и крагном (поло мајица) је памучна тамно  сиве боје, 
са машински израђеним натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на леђима, а са 
предње леве стране у висини груди, са машински израђеним грбом града 



Краљева, док са десне стране у висини груди је извезено презиме, 
идентификациони број и ознака положаја комуналног милиционара и на оба рукава 
машински израђеним натписом  ,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“; 
13) мајица летња кратких рукава са класичном крагном (поло мајица) је памучна, 
тамно сиве боје, са машински израђеним натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на 
леђима, са предње леве стране у висини груди са машински израђеним грбом 
града Краљева, док је са десне стране у висини груди извезено презиме, 
идентификациони број и ознака положаја комуналног милиционара и на оба рукава 
машински израђеним натписом  „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“; 
14) џемпер је плетени, црне боје, израђен од предива у комбинацији вуна/акрил с 
високим оковратником који с предње стране има затварач дужине 200 mm, на 
раменима и лактовима је ојачан с тим што се руб џемпера и рукава завршава 
ранфлом исте боје; 
15) јакна зимска са скривеном капуљачом и крагном, поседује затезач у виду 
еластичног канапа,  уложак који поседује еластичну крагну, као и вентилациони 
систем испод руку. Израђена  од материјала Shell 100 % Cotton, Hood 100% Cotton, 
Sleeve lining 100% полиестер, Liner материјал 100% полиестер, материјала црне 
боје, зипер дуж целе јакне, која се копча дрикерима. Фалте на раменима које 
олакшавају кретање. Поседује укупно шест џепова, изнад левог горњег џепа је грб 
града Краљева који је машински израђен, изнад десног џепа у висини груди 
машински је израђен натпис презимена и идентификационог броја комуналног 
милиционара. На раменима су пришивени држачи зa нараменице с ознакама 
звања која се закопчавају дрикером, на леђима и на оба рукава је машински 
израђен натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“, док је на 
унутрашњој страни јакне са предње стране затварач којим се причвршћује уложак, 
са леве стране су два џепа и џеп за радио станицу или телефон и са десне стране 
два џепа. Класичан модел налик Вијетнамки  са улошком који се скида; 
16) јакна са скривеном капуљачом и крагном, која поседује затезач у виду 
еластичног канапа, ветронепропусног и паропропусног материјала црне боје. 
Зипер дуж целе јакне, која се копча дрикерима. Поседује укупно шест џепова, 
изнад левог горњег џепа је грб града Краљева који је машински израђен, изнад 
десног џепа у висини груди машински је израђен натпис презимена и 
идентификационог броја комуналног милиционара. На раменима су пришивени 
држачи зa нараменице с ознакама звања која се закопчавају дрикером, на леђима 
и на оба рукава је машински израђен натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
КРАЉЕВА“; 
17) чарапе зимске и летње су памучне, црне боје; 
18) ципеле полудубоке, црне боје, поседују облог од памук плетива, отпорне на 
разна оштећења и водонепропустиве. Горњи слој сирова кожа, флексибилне на 
прстима, отпорне на топлоту и друга оштећења, М-ПАКТ уложак у облику јастучића 
са меморијском пеном, октопод ђон. Да буду са Европским стандардом EN ISO 
20347:2004, за професионалну обућу; 
19) ципеле плитке су црне боје, тип: комбиновани: микрифибер, најлонска 
тканина,постава: Cambrelle R или  Super  Royal R текстилни материјал, М-ПАКТ 
уложак у облику јастучића са меморијском пеном, октопод ђон: двослојни  гума + 
полиестер (±40 º S), капа и пета  ојачане термопластичним материјалом; 
20) рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима; 



21) кишни мантил је црне боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 
стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с траком за 
затезање, на оба рукава испод рамена ушивена је ознака „КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“, а на задњој страни кишног мантила ознака 
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. 
 

 
III ДОДАТНА УНИФОРМА 

 
Члан 6. 

 
Делови додатне униформе комуналних милиционара 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. 
 

Члан 7. 
 

Делови додатне униформе комуналних милиционара из члана 6. 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 наранџасте боје са 
нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом беле боје 
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење 
на основној униформи комуналног милиционара. 
 
 

IV СВЕЧАНА УНИФОРМА 
 

Члан 8. 
 

Свечана униформа комуналних милиционара састоји се од одређених 
делова основне униформе и додатних делова који униформу чине свечаном. 

 



Делови основне униформе од којих се састоји свечана униформа су: 
1) шапка са навлаком за шапку; 
2) панталоне (мушке, женске); 
3) каиш; 
4) сукња; 
5) јакна зимска са капуљачом; 
6) јакна; 
7) чарапе (мушке, женске); 
8) ципеле полудубоке; 
9) ципеле плитке. 

Додатни делови који униформу чине свечаном су: 
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, женска); 
2) бела свечана кошуља са кратким рукавима (мушка, женска); 
3) свечана кравата; 
4) игла за кравату. 
 

Члан 9. 
 

Делови свечане униформе из члана 8. став 2. ове одлуке су следећег изгледа: 
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, женска) класичног је кроја, 

с једним џепом без преклопа; 
      2) бела свечана кошуља са кратким рукавима (мушка, женска) закопчава се са 
шест дугмади, на предњој страни у висини груди има два џепа са преклопима који 
се закопчавају дугметом, изнад левог џепа је подлога за грб града Краљева, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице са ознакама звања које се 
закопчавају дугмадима, а на оба рукава пришивена је чичак трака за ознаке 
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“; 
     3) свечана кравата је црне боје, на везивање. 
 

V ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 
 

Члан 10. 
 

Комунални милиционари задужују и носе униформу на основу налога 
начелника Комуналне милиције или лица које он овласти. 
 

Члан 11. 
 

Лице које се прими у службу за обављање послова комуналног 
милиционара или се распореди на радно место комуналног милиционара задужује 
основну униформу комуналног милиционара. 

Лице које изгуби својство комуналног милиционара дужно је да врати све 
делове основне, додатне и свечане униформе и ознаке на униформи. 
 
 

Члан 12. 
 

Делови свечане униформе из члана 8. став 3. ове одлуке задужују се само 



једанпут, приликом првог задужења по ступању у службу. 
 

Члан 13. 

 
Делови основне и додатне униформе задужују се са роковима употребе 

појединих делова, и то: 
1. качкет летњи 3 ком, 2 године; 
2. качкет зимски 2 ком, 2 године; 
3. шапка, са навлаком за шапку (зимска и летња), по 1 ком, зимске и летње, 1 
година; 
4. поткапа, 2 ком, прво задужење; 
5. панталоне зимске (мушке, женске), 3 пара, 1 година; 
6. панталоне летње (мушке, женске), 3 пара, 1 година; 
7. каиш, 1 ком, 7 година; 
8. сукња (зимска, летња), по 1 ком, 2 године; 
9. мајица са кратким рукавима, 4 ком, 1 година; 
10. мајица са дугим рукавима, 3 ком, 1 година; 
11. мајца са кратким рукавима и крагном, 6 ком,1 година; 
12. мајица са дугим рукавима и крагном, 3 ком, 1 година; 
13. џемпер, 1 ком, 2 године; 
14. јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 године; 
15. јакна, 1 ком, 3 године; 
16. чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 пари летњих и 5 пари зимских, 
година; 
17. ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године; 
18. ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година; 
19. рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године; 
20. кишни мантил, 1 ком., 5 година; 
21. бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година; 
22. бело нарукавље, 2 пара, 1 година; 
23. рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година; 
24. беле рукавице, 2 пара, 1 година; 
25. рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година. 
 

Члан 14. 
 

Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке 
делова униформе, комуналном милиционару отвара се лични картон задужења. 

 
 

Члан 15. 
 

Делови основне, додатне и свечане униформе који су оштећени или 
уништени приликом вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се 
на основу захтева начелника Комуналне милиције. 

У случају из става 1. овог члана комунални милиционар приликом замене 
враћа дотрајали део униформе са ознакама. 



VI ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 
 

Члан 16. 
 

Начелник Комуналне милиције, зависно од годишњег доба и временских 
услова, одређује период ношења зимске и летње униформе. 
 

Члан 17. 
 

Свечана униформа носи се у дане државног празника, градских свечаности 
и по налогу начелника Комуналне милиције у другим приликама. 

На прописан начин комунални милиционари могу носити одликовања на 
свечаној униформи. 
 

Члан 18. 
 

Комунални милиционар 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 19. 
 

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

Поједини делови основне униформе морају се носити на следећи начин: 
1. качкет;   
2. шапка се носи тако да ивица обода шапке стоји водоравно по линији највећег 
обима главе; 
3. панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на кости кука,а предњи шав 
панталона достиже врх горњег дела ципеле; 
4. сукња се носи у висини колена; 
5. кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне, односно сукњу; 
6. јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама могу се носити и 
откопчане. 
 

 
VII ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 

 

Члан 20. 
 

Ознаке на униформи су: 
1. ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“; 
2. ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“; 
3. ознака са грбом града Краљева; 
4. ознака презимена, идентификационог броја и положаја; 
5. ознака звања. 
 



Члан 21. 
 

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ је у облику правоугаоника 
представља подлогу беле боје на којој је овај натпис у два реда машински извезен 
концем беле боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена изнад 
горњег десног џепа на униформи. 
 

Члан 22. 
 

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА КРАЉЕВА“ је у 
облику димензија 120x60 mm и представља натпис у два реда  машински  извезен 
концем беле боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се машински пришивенa на рукавима 
униформе. 
 

Члан 23. 
 

Ознака са грбом града Краљева је димензија 100x80 mm, са машински 
извезеним грбом. 

Ознака из става 1. овог члана носи се машински пришивена изнад горњег 
левог џепа на униформи. 

Грб града Краљева на ознаци из става 1. овог члана употребљава се у 
складу са одлуком града Краљева којом се одређује употреба грба града Краљева 
и сврхом униформе да означава службени статус комуналног милиционара у 
обављању послова из надлежности града Краљева. 

 
 

Члан 24. 
 

Ознака презимена, идентификационог броја и положаја је плочица у облику 
правоугаоника димензија 100x30 mm, у првом реду је  исписан идентификациони 
број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ, ШЕФ ПОДРУЧНЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНАР), а у другом 
реду исписано његово презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке из члана 21. ове одлуке, 
симетрично и паралелно постављена у односу на њу, на удаљености од око 20 
mm. 

Члан 25. 
 

Ознаке звања носе се на нараменицама и у виду су трака сребрно беле 
боје, уздуж по ширини нашивених, ширине 10 mm, међусобно растављених 8 mm, 
тако да свака трака означава по једно звање од почетног звања до звања које има 
комунални милиционар у униформи. 

 
 

 
 



VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

Поред униформи и ознака прописаних овом одлуком, комуналним 
милиционарима, 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 27. 
 

Комунални милиционари задужиће униформе и ознаке прописане овом 
одлуком у року од три дана од дана стицања права на самостално обављање 
послова и примену овлашћења комуналних милиционара. 
 

Члан 28. 
 

У року из члана 27. ове одлуке, комуналним милиционарима приликом 
задужења униформе и ознака отвориће се и лични картони задужења. 
 

Члан 29. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о  униформи и 
ознакама комуналних полицајаца („Службени лист града Краљева“, број 20/10, 
22/15). 
 

Члан 30. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
 

Скупштина града Краљева 
Број:011-154/2021-I 
Дана: 21. јуна 2021. године 
                                                                                               Председник 
                                                                                    Скупштине града Краљева 
 
                                                                       Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 

 

 

 

 


