ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

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 и 83/14 - др.закон);
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС“,број 30/10);
Закон о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.закон);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
80/92);
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03,...,
65/13 -др. закон, 57/14,45/15 и 83/15);
Одлука о локалним административним таксама(„Службени лист града Београда“, број 50/14,
77/14,17/15, 61/15 и 96/16);
Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 8/99 и 9/99);
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
10/93 и 14/93);
Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“,
бр. 44/93);

Екстерни прописи Одељења
Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС", број 88/11 );

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15);
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/2013 и 13/16);
Закон о јавном окупљању („Службени гласник РС“,број 6/16);
Закон о оглашавању („Службени гласник РС“,број 6/16);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09...42/13 одлука УС, 50/13
одлука УС и 98/13 одлука УС,132/14 и 145/14);
Закон о одржавању стамбених зграда "Службени гласник РС" број 44/95...88/11);
Статут града Београда („Службени лист града Београда“, брoj 39/08, 6/10, 23/13);
Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС", број 43/93);
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист
града Београда“,број 12/01...2/11,44/14,17/15 и 35/15);
Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда", број 12/10, 37/11,
42/11,...30/14,34/14, 89/14 и 96/16);
Одлука о постављању пловила на делу обале и воденог простора на територији града Београда
("Службени лист града Београда", број 32/10, 10/11, 9/13, 29/14);
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
("Службени лист града Београд“,број 37/11,55/11 и 34/14);
Одлука о пијацама ("Службени лист града Београда", број 9/01, 11/05, 23/05, 2/11 и 34/1

Одлука о комуналној инспекцији ("Службени лист града Београда", број 18/92...11/05 и 29/14);
Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда", 27/02 ... 42/12,44/14 и 79/15);
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града
Београда („Службени лист града Београда“,број 17/15,43/15 и 71/15);
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда“,(„Службени лист
града Београда“,број 17/15,43/15,71/15 и 126/16);
Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда", број 10/11, 60/12, 51/14, 92/14,
2/15,11/15, 61/15 и 75/16);
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда („Службени
лист града Београда“,број 86/14 - пречишћен текст и 86/16);
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Службени лист града Београда", број 12/96пречишћен текст,14/96,6/99 и 11/05);
Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Београда", број 15/93...11/05 и 34/14);
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број
86/16 и 126/16);
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у
Градској општини Стари град у периоду 2014-2016.(„Службени лист града Београда“,број 8/15);
План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду - подручје општине
Стари град („Службени лист града Београда“,број 10/11 и 17/14);
Одлука о постављању балон – хала спортске намене на територији града Београда („Службени
лист града Београда“,број 10/11,51/11 и 10/14);
Одлука о радном времену занатства и трговине на територији Града Београда („Службени лист
града Београда“,број 31/13,22/14 и 82/15);
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени
лист града Београда“,број 11/14,25/14,34/14,2/15, 29/15 и 63/16);
Правилник о типу,величини,изгледу и другим карактеристикама тезги које се постављају на подручју градске општине Врачар,Савски венац и Стари град („Службени лист града Београда“,број

89/15);
Правилник о типу,величини,изгледу и другим карактеристикама киоска који се постављају на под
ручју градске општине Врачар,Савски венац и Стари град („Службени лист града Београда“,број

89/15).

Интерни прописи
Статут Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број број 4/14 пречишћен текст и 25/15);
Одлука о организацији Управе Градске општине Стари град („Службени лист града Београд“,
број 19/14 - пречишћен текст и 47/14);
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе Градске општине Стари град (I-04,
број 021-1/14 од 02.10.2014.год. и 021-2/15 од 02.02.2015.год. и 020-2-6/16 од
03.02.2016.год.);
Правилник о средствима и опреми за безбедност и заштиту запослених и службеној одећи и
обући (I-04,број 021-1/10);
Упутство о печатима и штамбиљима органа и Управе Градске општине Стари град (I-02, број
020-3-185/11 и 020-3-267/11);
Правилник о безбедности и здрављу на раду (I-03, број 020-3-150/09);
Одлука о употреби грба и заставе градске општине Стари град ("Службени лист града Београда"
56/09, 43/13, 63/13-пречишћен текст, 48/14 и 16/15).

