
ПРИЛОГ 1 

 
 

ПРОПИСИ 
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

 

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, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон); 

- 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, 37/2019 и 111/2021 – др.закон); 

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

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („СЛужбени гласник РС“, број 120/2004, 
54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021); 

- 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); 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 21/2020 и 
32/2021); 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/1993, 
14/1993 – исправка, 67/2016, 3/2017 и 20/2022 – др. упутство); 

- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Службени гласник РС", број 
44/1993). 

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

 
Екстерни прописи Одељења 
 

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022); 

- Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, број 14/2022); 

- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/2022); 

- Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/2021 и 119/2021); 

- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011); 

- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 72/2009, 20/2014 – 
одлука УС, 55/2014 и 47/2018); 

- Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. 
закон); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – 
др. закон); 

- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019); 

- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у 
електронском пословању ("Службени гласник РС", број 94/2017 и 52/2021); 

- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, 
број 61/2018); 
- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Службени гласник 
СРЈ", број 87/1993); 

- Правилник о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од 
пожара ("Службени гласник СРС", број 40/1990); 

- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник 
РС“, број 68/2019); 

- Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 
15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022). 


