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ПРИЛОГ 1 
 

 
ПРОПИСИ  

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПРОЦЕСУ ОБАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА  

 
 Oпшти екстерни прописи  

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 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 раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17);  
 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, 
67/16 и 3/17);  

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/93);  
 

Екстерни прописи Одељења  
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- 

испр., 108/13, 147/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17);   

 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, 61/2005, 107/2009, 78/11 и 68/15);  

 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 финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 
95/15, 83/16, 91/16-Ускл.дин.изн, 104/16-др.закон и 96/17-Ускл.дин.изн);   

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15);  

 Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 
6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 82/15, 5/16, 108/16, 7/17-Ускл.дин.изн., 113/17 и 13/18- Ускл.дин.изн);   

 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 135/04,62/06, 65/06, 10/07, 7/08, 
44/09, 3/10, 4/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15 112/15, 5/16, 7/17-
Ускл.дин.изн., 113/17 и 7/18- Ускл.дин.изн);       

 Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17);  

 Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним примањима и 
издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 79/11);  

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15);  

 Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“, број 29/13);  

 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 29/13);  

 Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних 
набавки ("Службени гласник РС", број 83/15);  

 Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца ("Службени 
гласник РС", број 83/15 );  

 Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка 
(„Службени гласник РС“, број 29/13 и 83/15);  

 Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени 
гласник РС“, број 33/13);  

 Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци 
јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
33/13);  

 Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени 

гласник РС“, број 83/15);  

 Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
понуђача („Службени гласник РС“ број 75/13);  

 Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике 
Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15);  

 Правилник о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или 
оштећења имовине, организоване социјалне и хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и 
студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне 
помоћи за случај болести („Службени гласник РС“, број 31/01, 5/05);  

 




