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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у
отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге анализирања ставова
јавности о раду комуналне полиције и обавештавање јавности о активностима, редни
број јавне набавке О/6-2017.
Питање 1 : Квантитативна и квалитативна анализа – мишљење грађана, да ли се раде
нека истраживања о мишљењу грађана о раду Комуналне полиције и резултати тих
истраживања.
Одговор 1: Очекује се од понуђача да уради research и да своју стратегију базира на
резултатима
Питање 2 : Press clipping – број објава / анализа позитивне вс негативне објаве.
Одговор 2: Не поседујемо ту врсту аналитике, понуђач их може урадити за потребе
припреме стратегије.
Питање 3: Списак дужности и ингеренција комуналне полиције /званичан документ
Одговор 3: Послови комуналне полиције утврђени су Законом о комуналној полицији
(„Службени гласник РС“ број 51/09), у даљем тексту: Закон, па је у члану 9. Закона
прописано да су то:
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну
делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају,
у складу са законом и прописима града;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других
јавних објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у
граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града
(у даљем тексту: одржавање градског реда).
Одржавањем комуналног реда из става 1. тачка 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.

У члану 16. истог Закона прописано је да комунални полицајац, у обављању послова
комуналне полиције, има следећа овлашћења:
1) упозорење;
2) усмено наређење;
3) провера идентитета;
4) довођење;
5) прегледање лица и предмета;
6) привремено одузимање предмета;
7) видео надзор;
8) употреба средстава принуде и то физичке снаге, службене палице и средстава за
везивање.
Поред овлашћења из става 1. овог члана, комунални полицајац може, када је за то
овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну,
поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за
вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из
своје надлежности.
Питање 4: Услови запошљавања у Комуналној полицији (образовање, претходно
радно искуство...)
Одговор 4: – На запослене у комуналној полицији примењују се прописи о радним
односима који важе за запослене у органима града, а поред општих услова за
запошљавање, мора да испуњава и посебне услове, прописане чланом 32. Закона и то
да:
1) има психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције,
које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе;
2) има положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног
полицајца (у даљем тексту: испит);
3) није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
4) није му раније престао радни однос у државном или другом органу због теже
повреде дужности из радног односа
Комунални полицајци морају да имају стечено најмање средње образовање у
четворогодишњем трајању.
Питање 5: Статистика – професионални профил запослених
Одговор 5: Не поседујемо статистичке податке о професионалном профилу
запослених
Питање 6: Едукација запослених – који интерни тренинзи се организују за комуналну
полицију пре ступања на рад
Одговор 6: Приправник комунални полицајац похађа Програм стручног
оспособљавања (садржи теоретски и практични део обуке, који се спроводи у сарадњи
са Министарством унутрашњих послова) након чега полаже испит (услов бр 2) из
члана 32.) из теоријског и практичног дела, у складу са чланом 33. Закона, што је
ближе уређено Правилником о програму, времену и начину стручног оспособљавања и
усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености,
евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености
комуналних полицајаца.
Питање 7: Званична статистика (најсвежији подаци) о броју комуналних инспектора
по градовима Србије, мушкарци вс жене, број интервенција примљених, решених,
делегираних другим службама.
Одговор 7:
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 2013.‐ 2015.
р.број

ГРАД

1.

СМЕДЕРЕВО

2.

СУБОТИЦА

3.

ЧАЧАК

УКУПАН БРОЈ КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

20
16

4.

ШАБАЦ

5.

ВАЉЕВО

6.

ВРАЊЕ

7.

ЗАЈЕЧАР

8.

ЈАГОДИНА

9.

21
9
15
11
НИЈЕ ФОРМИРАНА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

ЛОЗНИЦА

10.

НОВИ ПАЗАР

11.

ПОЖАРЕВАЦ

12.

СОМБОР

13.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

14.

УЖИЦЕ

15.

КРАГУЈЕВАЦ

16.

КРАЉЕВО

17.

КРУШЕВАЦ

18.

НИШ

19.

НОВИ САД

20.

БЕОГРАД

21.

ЛЕСКОВАЦ

22.

ЗРЕЊАНИН

23.

ПАНЧЕВО

24.

ПИРОТ

25.

ВРШАЦ

26.

КИКИНДА

НИЈЕ ФОРМИРАНА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
6
3
6
9
37
23
50
51
292
10
19
10
НИЈЕ ФОРМИРАНА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
НИЈЕ ФОРМИРАНА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
НИЈЕ ФОРМИРАНА КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку О/6-2017

