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ПРОПИСИ 

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ 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 и 83/14 – др.закон и 101/16- др.закон);  

 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 61/05, 5/09 и 

54/09, 50/11 и 93/12, 65/13 -др. закон,) и усклађени динарски износи са Тарифама из Закона („Службени 
гласник РС“, 53/2004, 42/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 

65/13-др. закон и 57/14 и 45/15 - усклађени дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин.изн., 61/17- 
усклађени дин.изн., 113/17 и 3/18-испр.);   

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

 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);  

 Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Београда", број 50/14, 77/14, 17/15, 

61/15, 96/16 и 67/17);  

 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", број 

40/10 и 42/17).  
 

Екстерни прописи Одељења  
 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,81/09...121/12, 50/13, 98/13, 132/14 и 

145/14);  

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

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15 и 113/17);  

 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);  

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

 Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 93/11, 

103/13 – Одлука УС);  

 Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Службени 

лист града Београда“, број 32/83 и 5/88);  

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

 Правилник о класификацији објеката ("Службени гласник РС", број 22/15);  

 Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС", број 85/15);  

 Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", 
број 22/15);  

 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17);  

 Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини 

предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и  
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 објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 

("Службени гласник РС", број 27/15 и 29/16);  

 Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама поверења у електронском 

пословању ("Службени гласник РС", број 94/17);  

 Уредба о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/17);  

 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", 

број 113/15, 96/16 и 120/17);  

 Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају 

акта у вези са обједињеном процедуром ("Службени гласник РС", број 113/15)  

 Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију ("Службени лист СФРЈ", 

број 38/89 и "Службени гласник РС", број 118/14);  

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", бтој 

22/15);  

 Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Службени гласник РС", број 

80/15 и 67/17);  

 Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Службени гласник 

РС", број 58/12, 74/15 и 82/15).  

 




