ПРОПИСИ
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Oпшти екстерни прописи















Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010,
99/2014, 30/2018 – др. закон и 47/2018);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018);
Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/2003,
51/2003 – исправка, 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 –
усклађени дин. изн, 55/2012 – усклађени дин. изн, 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн,
65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн, 45/2015 – усклађени дин. изн, 83/2015,
112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн, 61/2017 – усклађени дин. изн, 113/2017, 3/2018
– исправка, 50/2018 – усклађени дин. изн, 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн, 86/2019,
90/2019 – исправка и 98/2020 – усклађени дин. изн.);
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење);
Закон о електронској управи ("Службени гласник РС", број 27/2018);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
80/1992, 45/2016 и 98/2016);
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“,
број 10/1993, 14/1993 – испр, 67/2016 и 3/2017);
Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени
гласник РС“, број 44/1993);
Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно
достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у
електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку („Службени
гласник РС“, број 57/2019);
Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Београда", број
50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016, 67/2017, 85/2018, 26/2019 и 85/2019);
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени
гласник РС", број 40/2010 и 42/2017);
Статут града Београда („Службени лист града Београда“ брoj 39/2008, 6/2010, 23/2013 и
60/2019, „Службени гласник РС“, број 7/2016 – Одлука УС).

Екстерни прописи Одељења










Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр,
64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС,
98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020);
Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/2016 и 9/2020
– др. закон);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015
и 113/2017 – др. закон);
Закон о основама својинско-правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/1980, 36/1990,
„Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и „Службени гласник РС“, број 115 /2005 – др. закон);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018 – др. закони);
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења
у електронском пословању ("Службени гласник РС", број 94/2017);
Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/2015, 83/2018 и 81/2020 –
одлука УС);
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“,
број 93/2011, 103/2013 – Одлука УС);



















Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Службени лист града Београда“, број 32/1983 и 5/1988);
Правилник о класификацији објеката ("Службени гласник РС", број 22/2015);
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 85/2015);
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 22/2015);
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању
тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине
врсте објеката ("Службени гласник РС", број 27/2015, 29/2016 и 78/2019);
Уредба о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 115/2020);
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС", број 68/2019);
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
113/2015);
Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију
("Службени лист СФРЈ", број 38/1989 и "Службени гласник РС", број 118/2014);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени
гласник РС", број 22/2015);
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Службени
гласник РС", број 80/2015, 67/2017 и 103/2018);
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
("Службени гласник РС", број 58/2012, 74/2015 и 82/2015);
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 73/2019);
Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно
прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти
радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и
садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који
надлежни орган спроводи ("Службени лист града Београда", број 102/2020).

