
 

 

На основу члана2. и  6. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 16/97 и 42/98) и члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, 21/08 и 48/09 и  „Службени гласник Града Врања“, број 11/13), 

на седници Скупштине општине Владичин Хан одржаној 19.09 2013. године донела је, 

 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНОМ РЕДАРСТВУ 

 

I Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се организација, делокруг рада, овлашћења и начин рада 

комуналног редарства. 

 

Члан 2. 

Комунално редарство обавља послове надзора над применом Закона о комуналним 

делатностима и прописа донетих на основу овог закона (Одлуке Скупштине Општине 

Владичин Хан) тј. послове надзора над стањем комуналних објеката, чиме се обезбеђује 

њихово одржавање, обнављање и унапређење. 

 

II Организација комуналног редарства 

 

Члан 3. 

Комунално редарство послове из свог делокруга обавља у оквиру Одељења за 

урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе 

Општине Владичин Хан. 

Послове комуналног редарства непосредно обављају комунални редари. 

Радом комуналних редара координира, координатор комуналних редара. 

 

Члан 4. 

Комунални редари код обављања послова из свог делокруга су униформисани и 

поседују службену легализацију. 

 

III Делокруг рада 

Члан 5. 

Комунални редари у вршењу послова надзора: 

- контролишу да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен Законом и 

одлукама СО-е донетим на основу Закон; 

- контролишу стање комуналних објеката; 

- контролишу коришћење и одржавање јавних површина; 

- нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту 

остављени противно Одлукама Општине; 

- контролишу држање животиња сагласно Одлукама СО-е Владичин Хан; 

 



IV Овлашћење и начин рада 

Члан 6. 

У обављању послова надзора комунални редар је овлашћен да: 

- изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по одлука које 

доноси Скупштина Општине Владичин Хан; 

Уколико сопственик односно корисник ствари и других предмета не поступи по 

налогу комуналног редара тј. не уклони ствари са јавне површине, комунални редар ће 

одредити да се те ствари уклоне о трошку сопственика односно корисника ствари преко 

другог лица на место које је за то одређено о чему га обавештава ако постоји могућност. 

- издаје усмене налоге као и писмене налоге преко решења. 

Против решења комуналног редара може се изјавити жалба Општинском већу 

Општине Владичин Хан. 

 

Члан 7. 

Сви корисници комуналног објекта и комуналних услуга – правна и физичка лица, 

дужни су да омогуће комуналном редару увид у начин коришћења комуналних објеката 

одржавање јавних површина и да истог не ометају у вршењу надзора. 

Комунални редар у свом раду може користити асистенцију Полицијске станице у 

Владичином Хану као и других надлежни служби када за то постоји потреба. 

 

Члан 8. 

 

 Комуна лни редар може бити оно лице које испуњава услове прописане важећим 

законом за ову врсту послова. 

 

V Прелазне и завршне одредбе 

 

      Члан 9. 

 

Одлукама СО-е Владичин Хан донетих на основу Закона о комуналним 

делатностима утврдиће се износи новчаних казни зависно од учињеног прекршаја а у 

складу са важећим законским прописима који регулишу област прекршаја. 

 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о формирању Службе 

комуналне полиције („Општински Службени гласник“ број 12/94). 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Града Врања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-96/9/2013-01 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К, 

Миљан Стојановић 


