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ПРОПИСИ 
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И 

ПРЕДСЕДНИКА И УСЛУЖНИ ЦЕНТАР 
 

 

Oпшти екстерни прописи  
 

- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 
30/2018 – др. закон, 47/2018 и 30/2018 – др. закон);  

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018);  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење);  

- Закон о главном граду ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон , 101/2016 – др. 
закон и 37/2019); 

- Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС", број 87/2018); 

- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);  

- 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 – испр. и 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 електронској управи ("Службени гласник РС", број 27/2018);  

- 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 канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/1992, 

45/2016 и 98/2016);  

- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Службени гласник РС", 

број 44/1993);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 
10/1993, 14/1993, 67/2016 и 3/2017);  

- Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, број 102/2010); 

- 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). 

 

Екстерни прописи Одељења  
 

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020); 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); 

- Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 35/2019); 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013 и 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019); 

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019); 

- Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 

– др. закон, 10/2019 и 6/2020);  

- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, 101/2017, 
27/2018 – др. закон и 10/2019);  

- Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019 и 86/2019 – др. закон);  

- Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 

27/2018 – др. закон и 10/2019);  

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019);  

- Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, број 104/2009);  
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- Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 33/2006 

и 13/2016);  

- Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/2011);  

- Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/1992, „Службени лист СРЈ“, 42/2002 – одлука 

СУС и („Службени гласник РС“, број 30/2010);  

- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист 

СРЈ“, број 24/1998, 29/1998 – исправка, 25/2000 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 
101/2005 – др. закон, 111/2009 – др. закон и 50/2018);  

- Закон о основним правима носилаца „Партизанске споменице 1941.“ („Службени лист СФРЈ“, број 
67/1972, 40/1973, 33/1976, 32/1981, 68/1981, 25/1985, 75/1985, 44/1989, 87/1989, 20/1990 и 

42/1990) и ("Службени лист СРЈ", број 24/1998 – др. закон);  

- Закон о основним правима бораца Шпанског национално ослободилачког и револуционарног рата 
од 1936 – 1939. године („Службени лист СФРЈ“, 67/1972, 40/1973, 33/1976, 32/1981, 68/1981, 

25/1985, 75/1985, 44/1989, 87/1989, 20/1990, 42/1990) и ("Службени лист СРЈ", број 24/1998 – др. 

закон);  

- Закон о основним правима лица одликованих орденом Народног хероја („Службени лист СФРЈ“, 
број 67/1972, 21/1974, 33/1976, 32/1981, 68/1981, 25/1985, 75/1985, 44/1989, 87/1989, 20/1990, 

42/1990) и ("Службени лист СРЈ", број 24/1998 – др. закон); 

- Закон о борачком додатку („Службени лист СФРЈ“, број 67/1972, 33/1976, 32/1981, 68/1981, 

75/1985, 44/1989, 87/1989, 20/1990 и 42/1990) и ("Службени лист СРЈ", број 24/1998 – др. закон); 

- Закон о основним правима лица одликованих орденом Карађорђеве звезде с мачевима, орденом 
Белог орла с мачевима и златном медаљом Обилића („Службени лист СФРЈ“, број 67/1972, 22/1973, 

33/1976, 68/1981, 75/1985, 44/1989 и 87/1989) и ("Службени лист СРЈ", број 24/1998 – др. закон); 

- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени лист СФРЈ“, 

број 54/1989, и „Службени гласник РС“, број 137/2004, 69/2012 – одлука УС и 50/2018); 

- Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС", број 52/1996); 

- Закон о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/2012); 

- Закон о азилу и привременој заштити ("Службени гласник РС", број 24/2018); 

- Уредбa о збрињавању избеглица („Службени гласник РС", број 20/1992, 70/1993, 105/1993, 8/1994, 

22/1994, 34/1995, 36/2004); 

- Уредба о начину збрињавања прогнаних лица („Службени гласник РС“, број 47/1995); 

- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског 

покрета у области борачко-инвалидске заштите („Службени гласник РС“, број 51/2005 и 103/2012 – 

одлука УС); 

- Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко инвалидске заштите ("Службени 
гласник РС", број 35/2006); 

- Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца 

("Службени гласник РС", број 82/2006 и 76/2018); 

- Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од 

V – X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“, брoj 
8/2019); 

- Упутство за израду и објављивање информатора о раду државних органа ("Службени гласник РС", 
број 68/2010); 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 

(„Службени гласник РС“, број 80/2018); 

- Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени 

гласник РС", број 42/2013, 89/2018 и 73/2019); 

- Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, број 
36/2019); 

- Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и 
("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља); 

- Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за 

негу и помоћ („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и ("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна 

повеља); 

- Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски 
додатак и разврставање тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и ("Службени 

лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља); 

- Правилник о бањском и климатском лечењу војних инвалида („Службени лист СРЈ“, број 37/1998); 

- Правилник о раду лекарских Комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним 

правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и 
("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља); 
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- Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу 

(„Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и ("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља); 

- Правилник о начину исплате новчаних примања прописаних Законом о основним правима бораца, 

војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и ("Службени лист 
СЦГ", број 1/2003 – Уставна повеља); 

- Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида ("Службени гласник РС", број 45/2009, 
24/2016 и 74/2019); 

- Правилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време путовања и 

боравка у другом месту („Службени лист СРЈ“, број 37/1998) и ("Службени лист СЦГ", број 1/2003 – 

Уставна повеља); 

- Правилник о избегличкој легитимацији („Службени гласник РС“, број 23/1992 и 139/2004); 

- Правилник о јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачко-
инвалидске заштите ("Службени гласник РС", број 54/2008); 

- Правилник о начину преноса средстава за исплату новчаних примања по Закону о правима бораца, 
војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник СРС", број 18/1990); 

- Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“, брoj 37/1998) и ("Службени лист СЦГ", број 

1/2003 – Уставна повеља); 

- Упутство о одређивању органа месно надлежних за решавање о правима, по захтевима странаца 

који имају пребивалиште у иностранству („Службени лист СРЈ“, број 37/1998); 

- Споразум о решавању стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица 
палих и умрлих бораца и РВИ („Службени лист града Беоаграда“, број 16/1986); 

- Статут града Београда („Службени лист града Београда“, број 39/2008, 6/2010, 23/2013 и 
„Службени гласник РС“, број 7/2016 – одлука УС и "Службени лист града Београда", број 60/2019). 


