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ПРОПИСИ  
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  

И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ   
 

 
 
Oпшти екстерни прописи 
 
 Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14);  

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 3/14 – др.закон и 101/16-др.закон); 

 Закон о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-др.закон); 

 Закон о општем управном поступку  („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01); и („Службени гласник 

РС“, број 30/10); 

 Закон о општем управном поступку  („Службени гласник РС“, број 18/16); 

 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03-испр, 

61/05, 101/05-др.закон, 5/09 и 54/09, 50/11, 70/11-ускл.дин.изн., 55/12-ускл.дин.изн., 47/13-
ускл.дин.изн., 65/13 -др. закон, 57/14-ускл.дин.изн.,45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15 и 50/16-

ускл.дин.изн., 61/17-ускл.дин.изн.); 

 Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 8/99 и 9/99-испр.);  

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10); 

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92, 45/16 

и 98/16); 
 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93, 

14/93-испр., 67/16 и 3/17); 

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Службени гласник РС", бр. 

44/93). 

Екстерни прописи Одељења 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14);  

 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15- одлука 

УС и 96/15);  

 Закон о становању („Службени гласник РС“, број 50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 

47/94-испр., 48/94, 44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-други закон и 99/11);  

 Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, број 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 

101/05-други закон, 27/11-одлука УС и 88/11);  

 Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, број 104/16); 

 Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/80, 36/90, „Службени лист 

СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“, број 115 /05-др. закон);  

 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени 

лист СРЈ“, број 31/93 и "Службени лист СЦГ", број 1/03-Уставна повеља);  

 Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13,105/14, 104/16-др.закон и 108/16);  

 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, број 72/11, 108/13, 142/14 

и 88/15-одлука УС);  

 Закон о хипотеци („Службени гласник РС“, број 115/05, 60/15, 63/15-одлука УС и 83/15);  

 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95) и („Службени лист СРЈ“ 16/01-одлука СУС 

и „Службени гласник РС“, број 20/09 и 55/13-одлука УС и 106/16-аутентично тумачење);  

 Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“, број 93/14, 121/14 и 6/15);  

 Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);  

 Закон о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 55/04, 111/09 и 99/11);  

 Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Службени лист ФНРЈ“, број 

52/58, 3/59-испр., 24/59, 24/61 и 1/63) и ("Службени лист СФРЈ", број 30/67-одлука УС и 32/68-
др.закон);  

 Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 46/06);  
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 Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010 и 99/11-други закон);  

 Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника 

средстава у државној својини („Службени гласник РС“, број 102/10 и 117/12-одлука УС и 104/16-

др.закон);  

 Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Службени 

гласник РС“, број 27/96);  

 Уредба о евиденцији и попису непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, број 70/14, 

19/15, 83/15 и 13/17); 

 Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“, број 43/93);  

 Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15);  

 Правилник о утврђивању станова који се изузимају од откупа у зградама задужбина које би могле 

обновити рад („Службени гласник РС“, број 29/94, 41/94 и 63/94);  

 Правилник о задужбинама које нису обновиле рад („Службени гласник РС“, број 48/97);  

 Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник РС“, број 98/10 и 

51/11).  

 Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15);  

 Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на 

којима град Београд има посебна својинска овлашћења ("Службени лист града Београда, број 63/16); 

 Правилник о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења град 

Београд ("Службени лист града Београда", број 5/05 и 28/05, "Службени гласник РС", број 12/09-одлука 
УС и "Службени лист града Београда", број 20/09, 1/10 и 41/11).  

 Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 одлука УС и 54/11) 
 Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 111/07, 10/08 – објашњење и 

104/09 – други закон); 
 Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 35/00, 57/03-Одлука УС РС, 72/03-

други закон, 75/03, 18/04–Одлука УС РС, 18/04, 101/05-други закон, 109/06-објашњење РИК, 110/06-

Одлука РИК, 10/08-објашњење РИК, 37/08-Одлука УС РС и 104/09-други закон); 
 Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98); 
 Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11); 
 Закон о националним саветима националних мањи0000000на („Службени гласник РС“, број 72/09 и 

20/14 – Одлука УС и 55/14); 
 Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, 

број 72/14 и 81/14- испр.); 
 Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12); 

 
 

Н а п о м е н а: 
У Одсеку за пружање правне помоћи се користе сви правни прописи и шеф Одсека је задужен за 

њихово праћење, без вођења посебне евиденције 




