
 
На основу члана 38 став 1 тачка 2, а у вези са чланом 28 став 1 тачка 8 Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени лист ЦГ“, бр. 2/18) и члана 36 став 1 тачка 3 Статута Општине 
Херцег Нови („ Службени лист РЦГ-општински прописи“, бр. 15/04, 32/05, 31/06, 
14/07, „ Службени лист ЦГ– општински прописи“, бр. 16/09, 16/11 и „Сл. лист ЦГ-
општински прописи“ 60/17), Скупштина општине Херцег Нови на сједници одржаној 
01.10.2018.године,  донијела је  
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о Служби комуналне полиције 
( „Службени лист Црне Горе – општински прописи“, број 27/16) 

 
Члан 1 

 
Овом Одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о Служби комуналне полиције ( „Сл. 
лист ЦГ- општински прописи“ бр. 27/16). 
 

Члан 2 
 

У Одлуци о Служби комуналне полиције („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.27/16) у 
називу Одлуке и њеним одредбама ријечи „Служба комуналне полиције“ у различитом 
падежу замјењују се ријечима: „Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора“ 
у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3   
 

Послије члана 1 додаје се члан 1а и гласи: 
„Сви изрази који се у овој Одлуци користе за физичка лица у мушком роду 
подразумијевају исте изразе у женском роду.“ 

 
 

Члан 4 
 

Члан 4 мијења се и гласи: 
„Послови Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора врше се у оквиру 
унутрашњих организационих јединица.“ 
 

Члан 5 
 

 Поглавље III Унутрашње организационе јединице мијења се и гласи: 
„Унутрашње организационе јединице су: 
1) Сектор комуналне полиције; 
2) Сектор за инспекцијски надзор; 
3) Одјељење за правне и административно техничке послове.“ 
 
 



Члан 6 
 

У члану 6 мијења се тачка 1)и гласи: 
„ 1)Сектор комуналне полиције“ 
У ставу 1 ријеч „Одјељењу“ и осталим одредбама Одлуке у различитом падежу 
замјењује се ријечју „Сектор“ у одговарајућем падежу. 
Мијења се тачка 2)и гласи: 
„2)Сектор за инспекцијски надзор“ 
У ставу 2 ријеч „Одјељењу“ и осталим одредбама Одлуке у различитом падежу  
замјењује се ријечју „Сектор“ у одговарајућем падежу. 
У тачки 2 алинеја 24 послије ријечи: 
 „ Законом о инспекцијском надзору“, додају се ријечи „Законом о туризму и 
угоститељству.“ 
Мијења се тачка 3) и гласи: 
„3)Одјељење за правне и административно техничке послове 
У ставу 2 послије ријечи „Одјељења“ бришу се ријечи „за административно техничку 
подршку“ 
 

Члан 7 
 

Члан 10 став 1 мијења се и гласи: 
„Извјештаје о извршењу програма рада подносе координтор Сектора комуналне 
полиције, координатор за обезбјеђење комуналног реда, главни инспектор и 
руководилац одјељења за правне и административно техничке послове.“ 
 

Члан 8 
 

Након члана 14, додаје се нови члан 14а који гласи: 
„Субјекат надзора дужан је да: 
1)Припаднику Службе да обавјештење, на увид стави исправе, податке потребне за 
вршење надзора или достави тражене податке и документацију у остављеном року; 
2) Изврши мјере наређења издате од стране припадника Службе, не извршава радњу 
коју је припадник Службе забранио, поступи по коначном рјешењу припадника 
Службе, којом је наређено отклањање утврђених недостатака; 
3) У остављеном року обавијести комуналног инспектора о извршењу, односно 
неизвршењу наређених мјера; 
4) Припаднику Службе омогући несметно вршење надзора.“ 
 

Члан 9 
 

У члану 22 тачка 2 алинеја 1 бришу се ријечи: 
„КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА“ 
У тачки 3 ријечи „за административно техничку подршку“ замјењују се ријечима „за 
правне и административно техничке послове.“ 
 
 



 Члан 10 
 

У члану 25 став 2, члану 28 став 2 , члану 30 став 3, члану 31 став 2 алинеја 3 и став 3 
алинеја 3, ријечи „Комунална полиција“ замјењују се ријечима „Служба комуналне 
полиције и инспекцијског надзора“. 
У члану 30 став 8  ријечи “административно техничке подршке“ замјењују се 
ријечима“ за правне и административно техничке послове“.  
 

                                                                    Члан 11 
 

У члану 34  у ставу 1  у тачки 1 послије ријечи „року“ додају се ријечи: „(члан 14 а, став 
1 тачка 1).“ 
У  тачки 2 послије ријечи „ недостатака“ додају се ријечи: „( члан 14 а став 1 тачка 2).“  
У  тачки  3 послије ријечи „ мјера“ додају се ријечи: „ ( члан 14 а став 1 тачка 3).“  
У  тачки 4 послије ријечи „ надзор“ додају се ријечи: „ ( члан 14 а став 1 тачка 4).“  

 
                                                                    Члан 12 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне 
Горе – општински прописи“. 
 
 
 
                                   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ 
 
 
Број:   01-3/79-18                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
Херцег Нови, 01.10.2018. године                                                               Милош Биговић 
                                                                               
                                                                               
                                                                                            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


