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ПРИЛОГ 1  

 

 
ПРОПИСИ 

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ВЕЋА И 
ПРЕДСЕДНИКА 

 

 
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 и 101/16-др.закон);  

• Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС );  

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

Екстерни прописи Одељења  

• Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник 

РС", број 21/16, 113/17  и 113/17 - др.пропис); 

• Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 56/08 – објашњење и 58/09 – решење 

УС РС, 54/11);  

• Закон о систему плата у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/16 и 108/16);  

• Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06, 

63/06-др.закон, 116/08- др.закон, 92/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16);  

• Закон о платама службеника и намештеника у АП И ЈЛС („Службени гласник РС“, број 113/17); 

•  Закон о Агенцији за борбу против корупције, („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10, 66/11- одлука 

УС, 112/13, 8/15);  

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

54/07, 104/09,36/10);  

• Статут града Београда („Службени лист града Београда“, број 39/08, 6/10, 23/13) и („Службени гласник 

РС“, број 7/16);  

• Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10);  

• Закон о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09, 104/09, 10/15);  

• Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);  

• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15);  

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05 и 91/15);  

• Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09);  

• Закон о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 104/13 и 42/15); 

•  Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених 

у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 - пречишћен текст и 2/12); 

• Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ“, 

број 87/93);  

• Правилник о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од пожара 

(„Службени гласник СРС“, број 40/90);  

• Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 

68/10);  

 




