
РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Утврђивање вредности 

непокретности која је основица 

пореза на имовину обвезника 

пореза на имовину који не 

води пословне књиге. 

Чл. 5. ст. 2 . Закона

о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“    број 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/ 12 - УС, 

47/13, 68/14- др. Закон, 95/18, 

99/18(УС))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

2
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Утврђивање вредности 

непокретности која је основица 

пореза на имовину обвезника 

пореза на имовину који не 

води пословне књиге

Чл. 5. ст. 3. Закона

о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“    број 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/ 12 - УС, 

47/13, 68/14- др. Закон, 95/18, 

99/18(УС))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

3
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Дужна је да на својој 

територији одреди најмање две 

зоне у складу са ставом 3. 

члана 6. Закона.

    Члан 6. ст. 3. и 4. Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 - 

СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14-др. 

закон, 95/18 и 99/18-УС)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе 
И

4
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Утврђивање просечне цене 

одговарајућих непокретности 

по зонама и дужност 

објављивања наведеног акта на 

начин на који се објављују 

њени општи акти као и на 

интернет страни.

Члан 6. став 5. и Члан 7а ст. 1. и 

7. Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС”, бр. 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 

47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 

99/18-УС)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежана за 

пореске послове

И

5
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Може одлуком прописати да се 

неизграђено грађевинско 

земљиште на њеној 

територији, које се користи 

искључиво за гајење биљака, 

односно садног материјала, 

односно шума, за сврху 

утврђивања основице пореза на 

имовину разврстава у 

пољопривредно, односно у 

шумско земљиште.

Чл.  6а Закона

о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“    број 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/ 12 - УС, 

47/13, 68/14- др. Закон, 95/18, 

99/18(УС))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

6
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Дужна је да објави акт којим се 

утврђују просечне цене 

одговарајућих непокретности у 

зонама у складу са чланом 6. 

ст. 5. и 6. овог закона до 30. 

новембра сваке текуће године, 

на начин на који се објављују 

њени општи акти.

Дужна је да, до истека рока из 

става 1. овог члана, објави 

просечне цене одговарајућих 

непокретности на основу којих 

је за текућу годину утврђена 

основица пореза на имовину за 

непокретности обвезника који 

не воде пословне књиге и то у 

зони која је, према одлуци 

надлежног органа те јединице 

локалне самоуправе, утврђена 

као најопремљенија у смислу 

члана 6. став 3. овог закона 

Дужна је да акте из члана ст. 1. 

до 4. овог члана и одлуку о 

стопама пореза на имовину 

објави и на својој интернет 

страни.                                                    

Дужна је да, у случају када у 

 Члан 7а ст. 2. и 7. Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 - 

СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14-др. 

закон, 95/18 и 99/18-УС)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе и орган 

јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

7
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Утврђивање коефицијената за 

сваку зону на својој територији 

(до висине коефицијената 

прописаних овим законом), за 

потребе утврђивања основице 

пореза на имовину обвезника 

који воде пословне књиге, у 

случајевима када није било 

промета одговарајућих 

непокретности у зонама и 

граничним зонама. Дужност  

да објави наведени акт као и 

сваку промену акта којим су 

утврђени коефицијенти за 

непокретности у зонама.

Члан 7а ст. 3. и 4. Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 - 

СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14-др. 

закон, 95/18 и 99/18-УС)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

8
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Дужност објављивања одлуке 

о стопама пореза на имовину и 

на својој интернет страни.

Члан 7а став 7. Закона o порезима 

на имовину („Службени гласник 

РС”, бр. 26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 

80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – 

УС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 

99/18-УС)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9
Пореска основица за 

утврђивање пореза на имовину

Дужни су да на захтев органа 

јединице локалне самоуправе, 

у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, доставе 

податке којима располажу 

вршећи послове из своје 

надлежности, а који су од 

значаја за утврђивање пореза 

на имовину.

Чл. 9. Закона

о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“    број 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/ 12 - УС, 

47/13, 68/14- др. Закон, 95/18, 

99/18(УС))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10
Пореска стопа за утврђивање 

пореза на имовину

Скупштина јединице локалне 

самоуправе утврђује висину 

стопе пореза на имовину, осим 

пореза на пренос апсолутних 

права и пореза на наслеђе и 

поклон, до висине највише 

стопе прописане законом 

којим се уређују порези на 

имовину.

Чл.8. Закона о финансирању 

локалне самоуправе         

("Службени  гласник РС", број  

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

- усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. 

закон)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : ФИНАНСИЈЕ



11 Утврђивање и наплата пореза

Утврђује решењем порез на 

имовину, и то:

1) обвезнику који не води 

пословне књиге;

2) обвезнику који води 

пословне књиге, у поступку 

контроле, ако обвезник није 

утврдио пореску обавезу или ју 

је утврдио нетачно или 

непотпуно.

Чл.  33. ст. 2 Закона

о порезима на имовину

(„Службени гласник РС“    број 

26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - 

др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/ 12 - УС, 

47/13, 68/14- др. Закон, 95/18, 

99/18(УС))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12 Облици јавних прихода

            Утврђују, наплаћују и 

контролишу у јавноправном 

односу јавне приходе јединица 

локалне самоуправе, као и 

споредна пореска давања по 

тим основама а овлашћења 

пореских инспектора и 

пореских извршитеља сходно 

се примењују и на овлашћења 

пореских инспектора и 

пореских извршитеља јединице 

локалне самоуправе у тим 

поступцима

Чл. 2а. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)                и                                                 

Члан 2б Закона о пореском 

поступку и пореској 

администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - 

исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05 - др. законик, 

62/06 - др. закон, 61/07, 20 /09, 

72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - 

Аутентично тумачење, 112/15, 

15/16, 108/16, 30/18 и 95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

13
Утврђивање локалне 

комуналне таксе 

Скупштина јединице локалне 

самоуправе може уводити 

локалне комуналне таксе за 

коришћење права, предмета и 

услуга.Актом скупштине 

јединице локалне самоуправе, 

којим се уводи локална 

комунална такса, утврђују се 

обвезници, висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања 

локалне комуналне таксе. 

Чл.11. и 18. Закона о 

финансирању локалне самоуправе         

("Службени  гласник РС", број  

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

- усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. 

закон)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

14
Утврђивање локалне 

комуналне таксе 

Утврђује решењем локалне 

комуналне таксе, за које је 

Одлуком Скупштине јединице 

локалне самоуправе прописано 

да се утврђују решењем уз 

примену Закона о пореском 

поступку и пореској 

администрацији

Чл.6. и 60. Закона о финансирању 

локалне самоуправе         

("Службени  гласник РС", број  

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

- усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. 

закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

15

Утврђивање накнаде за заштиту 

и унапређивање животне 

средине

Утврђује накнаду за заштиту и 

унапређивање животне 

средине, решењем за 

календарску годину, за 

обављање активности на 

територији јединице локалне 

самоуправе, односно градске 

општине. 

Чл.137. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара 

("Службени  гласник РС", број  

95/2018 и  49/2019) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

16
Утврђивање накнаде за 

коришћење јавних површина 

Актом скупштине јединице 

локалне самоуправе утврђује 

се висина накнаде у складу са 

ст. 1. и 2.  члана 239. Закона о 

накнадама за коришћење 

јавних добара, олакшице, 

начин достављања и садржај 

података о коришћењу јавне 

површине надлежном органу 

који утврђује обавезу плаћања 

накнаде. 

Чл.239. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара 

("Службени  гласник РС", број  

95/2018 и  49/2019) 

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

17
Утврђивање накнаде за 

коришћење јавних површина

Утврђује решењем  накнаду за 

коришћење јавне површине, 

према површини коришћеног 

простора, сразмерно времену 

коришћења тог простора или 

према техничко-употребним 

карактеристикама објекта. 

Чл.240. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара 

("Службени  гласник РС", број  

95/2018 и  49/2019) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

18 Утврђивање самодоприноса

Утврђује решењем  

самодопринос  када је  

одлуком о увођењу 

самодоприноса прописано да 

се утврђује решењем уз 

примену Закона о пореском 

поступку и пореској 

администрацији

Чл.6., 28.  и 60. Закона о 

финансирању локалне самоуправе         

("Службени  гласник РС", број  

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

- усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон, 96/2017 - 

усклађени дин. изн., 89/2018 - 

усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. 

закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И



19 Облици јавних прихода

Доношење решења о 

преношењу ствари у својину 

јединице локалне самоуправе, 

по цени која ће се  утврдити 

накнадном проценом њихове 

вредности,     ако продаја 

заплењених ствари није успела 

на првом усменом јавном 

надметању, као и на наредним 

јавним надметањима, односно 

путем непосредне погодбе, у 

року од три месеца од дана 

доношења закључка о 

одређивању продаје путем 

усменог јавног надметања, 

односно непосредне погодбе

Члан 104. став 18. Закона о 

пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - 

исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05 - др. законик, 

62/06 - др. закон, 61/07, 20 /09, 

72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - 

Аутентично тумачење, 112/15, 

15/16, 108/16, 30/18 и 95/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

20 Облици јавних прихода

Доношење решења о преносу 

непокретности у својину 

јединице локалне самоуправе, 

у вредности једне трећине 

утврђене почетне вредности, 

ако се непокретност не може 

продати ни путем непосредне 

погодбе у року од шест месеци 

од дана доношења закључка из 

члана 108. став 2. овог закона.

Члан 110. став 5. Закона о 

пореском поступку и пореској 

администрацији („Службени 

гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - 

исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05 - др. законик, 

62/06 - др. закон, 61/07, 20 /09, 

72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - 

Аутентично тумачење, 112/15, 

15/16, 108/16, 30/18 и 95/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

21
Обавезе органа и организација 

надлежних за упис у регистар

Дужан је да, у року од пет дана 

од дана извршеног уписа, 

Пореској управи достави 

обавештење о упису, 

поништавању уписа и брисању 

из регистра, као и о сваком 

другом решењу којим се врши 

промена од значаја за 

утврђивање пореза.

Чл.  29. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

22
Утврђивање пореза 

Утврђивање јавних прихода

Одлучује да се за поједине 

врсте  јавних прихода утврђени 

износи из претходне године за 

текућу годину задрже на истом 

нивоу или ревалоризују на 

вишем или нижем нивоу, 

применом одговарајуће 

формуле, у вези са јавним 

приходом за чије је увођење 

законом овашћена

Чл.  56. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

23

Редовна наплата јавних 

прихода на које се примењује 

Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији

Пореском обвезнику који, у 

целости или делимично, није о 

доспелости платио порез, 

односно споредно пореско 

давање, надлежни орган 

јединице локалне самоуправе 

ће послати опомену о врсти и 

износу пореза, односно 

споредних пореских давања 

доспелих за наплату,  којом му 

налаже да доспели износ плати 

одмах, а најкасније у року од 

пет дана од дана пријема 

опомене, са обрачунатом 

каматом од дана издавања 

опомене до дана уплате 

доспелог пореза, односно 

споредних пореских давања.

Чл. 71. Закона о пореском 

поступку и пореској 

администрацији  („Службени 

гласник РС“   број 80/02, 84/02 - 

исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05 - др. законик, 

62/06 - др. закон, 61/07, 20 /09, 

72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - 

Аутентично тумачење, 112/15, 

15/16, 108/16, 30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

24

Редовна наплата јавних 

прихода на које се примењује 

Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији

Одлучују о одлагању плаћања 

дугованог пореза 

Чл. 73. ст. 3 Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

25

Редовна наплата јавних 

прихода на које се примењује 

Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији

Одлучује, у поступку 

одлучивања о одлагању 

плаћања дугованог пореза из 

члана 73. став 3. овог закона, 

из којих од предложених, 

односно од других, пореском 

обвезнику доступних средстава 

обезбеђења, из става 2. овог 

члана, ће се најефикасније 

наплатити дуговани порез и о 

томе обавештава пореског 

обвезника.

Чл. 74. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

26

Редовна наплата јавних 

прихода на које се примењује 

Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији

Може, на писмени и 

образложени захтев пореског 

обвезника који је закључио 

уговор о финансијском 

реструктурирању, у складу са 

законом којим се уређује 

споразумно финансијско 

реструктурирање привредних 

друштава, одобрити одлагање 

плаћања пореског дуга у 

једнаким ратама до 60 месеци, 

уз могућност коришћења 

одложеног плаћања за првих 

24 месеца.

Чл. 74б. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И



27

Принудна наплата јавних 

прихода на које се примењује 

Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији

Уколико порески обвезник  

није платио порез, односно 

споредно пореско давање  у 

прописаном року, надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе  почиње поступак 

принудне наплате пореза, 

односно споредних пореских 

давања, доношењем решења о 

принудној наплати.

Чл. 77. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

28
Правна помоћ у пореским 

стварима

Пружање помоћи Пореској 

управи достављањем 

информација или применом 

одређених мера потребних за 

спровођење пореског 

поступка, а на основу захтева 

Пореске управе.

Чл.  155.  Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС
Належни орган јединице 

локалне самоуправе
И

29
Правна помоћ у пореским 

стварима

Достављају пореској управи по 

службеној дужности чињенице 

које су сазнали вршећи 

послове из своје надлежности, 

а које су од значаја за 

утврђивање пореске обавезе.

Чл. 158. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС
Органи јединице локалне 

самоуправе
И

30
Правна помоћ у пореским 

стварима

Води податке који су од 

значаја за утврђивање пореза 

на имовину и других изворних 

јавних прихода из члана 2а 

овог закона, као и податке о 

наплати тих изворних јавних 

прихода у јединственом 

пореском информационом 

систему јединица локалне 

самоуправе (у даљем тексту: 

јединствени информациони 

систем локалних пореских 

администрација). 

Чл. 159. Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

31
Правна помоћ у пореским 

стварима

Дужни су да на захтев других 

органа јединице локалне 

самоуправе, у року од 30 дана 

од дана пријема захтева, 

доставе податке којима 

располажу вршећи послове из 

своје надлежности, а који су од 

значаја за утврђивање, 

контролу и наплату изворних 

прихода јединице локалне 

самоуправе на које се 

примењује овај закон.

Чл.  159б Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

32

                                       

Службена значка и 

легитимација

Доноси акт о службеној 

легитимацији инспектора и 

извршитеља у органу јединице 

локалне самоуправе 

надлежном за утврђивање, 

наплату и контролу изворних 

прихода јединице локалне 

самоуправе 

Чл. 162. ст. 4 Закона

о пореском поступку и пореској 

администрацији

(„Службени гласник РС“   број 

80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - 

исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05 - др. законик, 62/06 - др. 

закон, 61/07, 20 /09, 72/09 - др. 

закон, 53/10, 101/11, 2/12 – 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15 - Аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 

30/18, 95/18)    

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз 

сагласност министра 

надлежног за послове управе

И

33 Пореско рачуноводство

Може донети пореско решење 

којим се одобрава 

прекњижавање износа 

преплате настале због више 

или погрешно наплаћеног 

пореза са једне аналитичке 

картице на другу или друге 

аналитичке картице, на којима 

порески обвезник има дугове.

Чл. 57. Правилника о пореском 

рачуноводству

(„Службени гласник РС“ број 

103/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

П

34 Пореско рачуноводство

Врши наплату јавних прихода 

са различитим нивоима уплате, 

консолидовањем.

Чл. 129. Правилника о пореском 

рачуноводству

(„Службени гласник РС“ број 

103/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И

35 Пореско рачуноводство

Саставља годишњи 

консолидовани финансијски 

извештај – Консолидовани 

порески годишњи извештај за 

период 1. јануар – 31. 

децембар, на крају буџетске 

године, са стањем на дан 31. 

децембра.

Чл. 130. Правилника о пореском 

рачуноводству

(„Службени гласник РС“ број 

103/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пореске послове

И



36 Начин плаћања таксе

Обавештава обвезника када 

спис буде донет, односно 

радња извршена о обавези 

уплате таксе и, ако таксе не 

буду уплаћене и доказ о томе 

достављен надлежном органу, 

по истеку десет дана од дана 

обавештења обавештава  

Пореску управу и прилаже 

потребне доказе, ради 

покретања поступка принудне 

наплате, ако обвезник из ст. 1. 

и 2. члана 14. Закона не 

поднесе доказ да је прописана 

такса, као и такса за опомену, 

уплаћена.

Чл. 14. Закона

о републичким административним 

таксама

(„Службени гласник РС“   број 

43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 

101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 

50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 

83/15, 112/15, 113/17, 3/18 

(исправка), 95/18)

ЈЛС

Надлежни орган у смислу 

члана 1а. Закона о 

републичким 

административним таксама

И

37 Буџетски систем Доноси одлуку о буџету.

Чл.  6. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

38 Буџетски систем

Овлашћени су за отварање 

консолидованог рачуна трезора 

Републике Србије, односно 

локалне власти, који се води 

посебно за динарска, а посебно 

за девизна средства.

Отварају подрачуне динарских 

и девизних средстава 

корисника јавних средстава 

који су укључени у 

консолидовани рачун трезора 

Републике Србије, односно у 

консолидовани рачун трезора 

локалне власти.

Отварају посебне наменске 

динарске рачуне из става 4. 

овог члана.

Ближе уређују начин 

коришћења средстава са 

подрачуна, односно других 

рачуна из овог члана, као и 

извештавање о коришћењу тих 

средстава.                                                

Чл. 9. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И

39 Буџетски систем

Отвара одговарајуће 

апропријације за извршење 

издатака;          

Чл. 5. ст. 5.  Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И

40 Буџетски систем

Има обавезу да по извршеном 

инвестирању средстава на 

домаћем финансијском 

тржишту новца обавести о 

томе Управу за трезор.

Чл. 10.  Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И

41 Буџетски систем Вођење главне књиге трезора.

Чл. 11. став 1 Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган локалне  самоуправе 

надлежан за послове 

финансија 

И

42 Буџетски систем Утврђивање висине такси

Члан 17 Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

43 Буџетски систем

Давање сагласности на акт 

којим се утврђује висина такси 

када то чини субјекат под 

контролом локалне власти.

Члан 17. став 8. тачка 2. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган локалне  самоуправе 

надлежан за послове 

финансија 

И

44 Општи фискални оквир

Одговара за спровођење 

фискалне политике и 

управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и 

расходима и издацима на 

начин који је у складу са овим 

законом.

Чл. 27а. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

45

Принципи, процедуре и 

правила одговорног фискалног 

управљања

Подношење захтева 

Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита 

изнад 10% прихода у тој 

години.

Члан 27ж. став 3. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

46
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доставља упутство за 

припрему нацрта буџета лока

Доставља нацрт одлуке о 

буџету надлежном извршном 

органу локалне власти;

Доставља предлог одлуке о 

буџету скупштини локалне 

власти;

Доноси одлуку о буџету 

локалне власти;

Доставља министру одлуку о 

буџету локалне власти.

Чл. 31. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И



47
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доставља скупштини локалне 

власти предлог одлуке о 

буџету локалне власти.

Чл. 32. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

48
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Обавештава директне 

кориснике средстава буџета 

локалне власти о основним 

економским претпоставкама и 

смерницама за припрему 

буџета локалне власти, а 

директни корисник средстава 

локалне власти индиректне 

кориснике средстава буџета 

локалне власти.

Чл. 36. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

49
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доставља, по добијању 

Фискалне стратегије, 

директним корисницима 

средстава буџета локалне 

власти упутство за припрему 

буџета локалне власти.

Чл. 40. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

50
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Може да тражи непосредно од 

индиректних корисника 

буџетских средстава податке о 

финансирању корисника, који 

су неопходни за припрему 

предлога буџета локалне 

власти.

Чл. 41. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

51
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доставља нацрт одлуке о 

буџету локалне власти 

надлежном извршном органу 

локалне власти и истовремено 

упознаје грађане са нацртом 

одлуке о буџету.

Чл. 42. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

52
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доноси одлуку о буџету 

локалне власти.

Чл.  43. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

53
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Објављује одлуке о буџетима 

локалне власти и ребаланса 

буџета и одлуку о завршном 

рачуну буџета локалне власти.

Чл. 45. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС
 Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

54
Припрема и доношење буџета и 

финансијских планова

Доношење одлуке о 

привременом финансирању.

Члан 46. став 7. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

55 Извршење буџета

Планира ликвидност, односно 

готовински ток буџета на 

основу прихода и примања, те 

расхода и издатака, у оквиру 

планова за извршење буџета, 

које припрема директни 

корисник буџетских средстава, 

у складу са методологијом и у 

роковима које прописује 

министар, односно локални 

орган управе надлежан за 

финансије.

Чл. 51. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

56 Извршење буџета

Обавештава директне 

кориснике буџетских средстава 

о квотама, најкасније у року од 

15 дана пре почетка периода на 

који се односи.

Чл. 53. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И

57 Извршење буџета

Прописују начин утврђивања 

износа и поступак враћања 

неутрошених средстава из 

става 4. члана 59.

Чл. 59. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

58 Извршење буџета

 Доноси одлуку да се износ 

апропријације који није могуће 

искористити, пренесе у текућу 

буџетску резерву и може се 

користити за намене које нису 

предвиђене буџетом или за 

намене за које нису предвиђена 

средства у довољном обиму, 

ако у току године дође до 

промене околности која не 

угрожава утврђене приоритете 

унутар буџета.         Доношење 

одлуке о промени у 

апропријацијама и о 

коришћењу средстава из 

текуће буџетске резерве.   

Давање одобрења  да директни 

буџетски корсник може 

извршити преусмеравање 

апропријација.

Чл. 61. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе и надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија

И



59 Извршење буџета

Може обуставити извршење, а 

да предлог за обуставу 

извршења упућује локални 

орган управе надлежан за 

финансије.

Чл. 62. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе на 

предлог органа јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

финансија 

И

60 Извршење буџета Усвајање ребаланса буџета.

Чл.  63. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе на 

предлог надлежног органа 

јединице локалне 

самоуправе

И

61 Извршење буџета

Предлаже, а надлежни 

извршни орган јединице 

локалне самоуправе, на 

предлог локалног органа 

управе надлежног за 

финансије, може наставити са 

привременом обуставом 

извршења појединих расхода и 

издатака.

Чл. 63. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Локални орган управе 

надлежан за послове 

финансија 

И

62 Извршење буџета
Доношење одлуке о отварању 

буџетског фонда

Члан 64. став 1 Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

63 Извршење буџета

Управљање буџетским фондом 

и, по укидању, преузима 

његова права и обавезе.

Члан 66. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

64 Извршење буџета

Предлаже, а надлежни 

извршни орган локалне власти, 

доноси  решење о употреби 

текуће буџетске резерве.

Чл. 69. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

65 Извршење буџета

Предлаже, надлежни извршни 

орган локалне власти доноси 

решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве.

Чл. 70. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

66 Извршење буџета

Прописује услове и начин за 

финансирање текуће 

неликвидности коришћењем 

расположих слободних 

средстава у оквиру 

консолидованог рачуна трезора 

локалне власти.

Чл. 73. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

67 Извршење буџета

Одговоран је у име надлежног 

извршног органа локалне 

власти, за рачуноводство 

примљених зајмова и дугова.

Чл. 74. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

68 Извршење буџета

Информисање надлежног 

извршног органа локалне 

власти о извршењу буџета, а 

обавезно у року од 15 дана по 

истеку шестомесечног, 

односно деветомесечног 

периода, најмање два пута 

годишње.

Члан 76. став 3 Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове финансија 

И

69
Буџетско рачуноводство и 

изврштавање

Утврђује предлог одлуке о 

завршном рачуну буџета 

локалне власти .

Чл. 77. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Извршни орган власти 

јединице локалне 

самоуправе;  

И

70
Интерна финансијака контрола 

у јавном сектору

Спроводи инспекцијску 

контролу над:

1) директним и индиректним 

корисницима средстава буџета 

јединице локалне самоуправе

2) јавним предузећима 

основаним од стране јединице 

локалне самоуправе, правним 

лицима основаним од стране 

тих јавних предузећа, правним 

лицима над којима јединица 

локалне самоуправе има 

директну или индиректну 

контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% 

гласова у управном одбору, 

као и над другим правним 

лицима у којима јавна средства 

чине више од 50% укупног 

прихода

3) правним лицима и другим 

субјектима којима су директно 

или индиректно дозначена 

средства буџета јединице 

локалне самоуправе за 

одређену намену, правним 

лицима и другим субјектима 

Чл. 85. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе преко 

службе за буџетску 

инспекцију јединице локалне 

самоуправе

И



71
Интерна финансијака контрола 

у јавном сектору

Саставља записник о контроли 

и предлаже мере за отклањање 

констатованих незаконитости 

и неправилности у раду 

контролисаног субјекта 

сагласно закону и 

подзаконским актима донетим 

у складу са законом.

Достављају записник о 

контроли корисницима 

буџетских средстава, 

организацијама, предузећима, 

правним лицима и другим 

субјектима из чл. 84. и 85. овог 

закона, код којих је извршена 

инспекцијска контрола.

Чл. 87. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

 Служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне 

самоуправе

И

72
Интерна финансијака контрола 

у јавном сектору

Доставља министру, односно 

надлежном органу локалне 

власти извештај о извршеној 

инспекцијској контроли са 

налазима и мерама.

Достављају скупштини 

локалне власти записник о 

спроведеној инспекцијској 

контроли корисника из чл. 84. 

и 85. овог закона, ради 

упознавања и предузимања 

одговарајућих мера из њене 

надлежности.

Чл. 91. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС

Служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне 

самоуправе

И

73 Трезор

Трезор локалне власти обавља:

1) финансијско планирање, 

које обухвата:

(1) пројекције и праћење 

прилива на консолидовани 

рачун трезора локалне власти и 

захтеве за извршавање 

издатака

(2) дефинисање тромесечних и 

месечних квота преузетих 

обавеза и плаћања

2) управљање средствима на 

консолидованом рачуну 

трезора локалне власти на који 

се уплаћују приходи и са којег 

се врше плаћања из буџета, 

које обухвата:

(1) управљање ликвидношћу

(2) управљање финансијским 

средствима

(3) управљање примањима од 

задуживања

3) буџетско рачуноводство и 

извештавање, које обухвата:

(1) обраду плаћања и 

евидентирање прихода

Чл. 101. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

ЈЛС Трезор локалне власти И

74 Имовина

Одлучује о предлогу за 

експропријацију 

непокретности

Члан 25. став 4 . Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник 

РС" бр. 53/95, 20/09, 55/13 и 

106/16 - аутентично тумачење)

ЈЛС
Надлежни огран јединице 

локалне самоуправе
И

75 Имовина

Одлучује у поступку 

расправљању имовинских 

односа насталих самовласним 

заузећем земљишта у 

друштвеној својини

Члан 12. став1. Закона о 

расправљању имовинских односа 

насталих самовласним заузећем 

земљишта у друштвеној својини 

("Сл. гласник СРС" бр. 20/77, 

52/87, 11/90 и 50/92)

ЈЛС
Надлежни огран јединице 

локалне самоуправе
И

76 Имовина

Одлучује у управном поступку 

по захтеву задруга, односно 

задружних савеза за враћање 

имовине

Члан 107. став 1. Закона о 

задругама ("Сл. гласник РС" бр. 

112/15), а у вези са чланом 96. 

став 2. Закона о задругама ("Сл. 

лист СРЈ" бр. 41/96, 12/98) и ("Сл. 

гласник РС" бр. 01/05 - др. Закон 

и 34/06)

ЈЛС
Надлежни огран јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Планирање и изградња

Одређивање посебне 

организационе целине, која 

спроводи обједињену 

процедуру за: издавање 

локацијских услова; издавање 

грађевинске дозволе; пријаву 

радова; издавање употребне 

дозволе; за прибављање услова 

за пројектовање, односно 

прикључење објеката на 

инфраструктурну мрежу; за 

прибављање исправа и других 

докумената које издају имаоци 

јавних овлашћења, а услов су 

за изградњу објеката, односно 

за издавање локацијских 

услова, грађевинске дозволе и 

употребне дозволе из њихове 

надлежности, као и обезбеђење 

услова за прикључење на 

инфраструктурну мрежу и за 

упис права својине на 

изграђеном објекту (у даљем 

тексту: обједињена процедура).

Чл. 8. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
П

2 Планирање и изградња

Прибављање техничких и 

других услова за пројектовање 

и прикључење на комуналну и 

другу инфраструктуру од 

имаоца јавних овлашћења, у 

поступку издавања 

локацијских услова (уколико 

се они не могу издати увидом 

у урбанистички план).

Чл. 8б. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

ОБЛАСТ: ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



3 Планирање и изградња

Дужност надлежног органа да 

обједињену процедуру 

спроводи тако што води 

електронску, јавно доступну 

базу података о току сваког 

појединачног предмета, од 

подношења захтева за 

издавање локацијских услова, 

до издавања употребне 

дозволе, која садржи и акта 

прибављена и издата у тој 

процедури (у даљем тексту: 

регистар обједињених 

процедура).Одређивање лица 

које води регистар 

обједињених процедура (у 

даљем тексту: регистратор). 

Дужност регистратора да 

обезбеди објављивање 

локацијских услова, 

грађевинске и употребне 

дозволе у електронском 

облику путем интернета, у 

року од три радна дана од дана 

њиховог 

издавања.Одговорност 

регистратора за законито, 

Чл. 8в. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

4 Планирање и изградња

Издавање локацијских услова; 

издавање грађевинске дозволе; 

потврђивање пријаве радова, 

односно одбацивање пријаве 

радова решењем;упућивање 

захтева за прикључење објекта 

на инфраструктуру имаоцу 

јавних овлашћења; поступање 

по захтеву за издавање 

употребне дозволе одн. 

издавање дозволе; издавање 

решења изачлана 145. овог 

закона;Прибављање по 

службеној дужности, у име и 

за рачун подносиоца захтева, 

свих аката, услова и других 

документа, које издају имаоци 

јавних овлашћења, а услов су 

за спровођење обједињене 

процедуре.Достављање 

примерка издате грађевинске 

дозволе и пријаве радова 

грађевинској инспекцији.

Чл. 8д. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства

П

5 Планирање и изградња

Вршење провере испуњености 

формалних услова за изградњу 

без упуштања у оцену 

техничке документације, нити 

испитивања веродостојност 

докумената које прибавља у 

тој процедури, и издавање 

локацијских услова, 

грађевинске и употребне 

дозволе, а пријаве радова 

потврђивање, у складу са 

актима и другим документима 

из члана 8б овог 

закона.Проверавање 

искључиво испуњености 

следећих формалних услова: 

надлежности за поступање по 

захтеву, односно пријави; да ли 

је подносилац захтева, односно 

пријаве лице које, у складу са 

овим законом, може бити 

подносилац захтева односно 

пријаве; да ли захтев, односно 

пријава садржи све прописане 

податке; да ли је уз захтев, 

односно пријаву приложена 

сва документација прописана 

Чл. 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства; 

П

6
Просторно и урбанистичко 

планирање

Доноси просторни план 

јединице локалне самоуправе 

за територију јединице локалне 

самоуправе и одређује 

смернице за развој делатности 

и намену површина, као и 

услове за одрживи и 

равномерни развој на 

територији јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 19. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 24/11 и 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

7
Просторно и урбанистичко 

планирање

Доношење Регионалног 

просторног плана за подручје 

Града Београда.Доношење 

Просторног плана јединице 

локалне самоуправе.Доношење 

Урбанистичких планова.

Чл. 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 24/11, 145/14)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе; 
И

8
Просторно и урбанистичко 

планирање

Достављање плана након 

усвајања Централном регистру 

планских докумената, 

Чл. 41. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9
Просторно и урбанистичко 

планирање

Образовање локалног 

информационог система 

планских докумената и стања у 

простору, у складу са 

начелима INSPIRE директиве, 

за постребе праћења стања у 

простору.

Чл. 45. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10
Просторно и урбанистичко 

планирање

Обављање раног јавног увида 

и јавног увида за планска 

документа из надлежности 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 45а. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежна комисија јединице 

локалне самоуправе
И

11
Просторно и урбанистичко 

планирање

Доношење одлуке о изради 

планског документа, по 

претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за 

стручну контролу, односно 

комисије за планове.

Чл. 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12
Просторно и урбанистичко 

планирање

Обавља послове носиоца 

израде планских докумената.

Чл. 47. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И



13
Просторно и урбанистичко 

планирање

Носилац израде планског 

документа дужан је да одреди 

организациону јединицу у свом 

саставу, која спроводи 

процедуру: прирпеме, 

разматрања, доношењња и 

објављивања одлуке о изради 

планског документа; стручне 

контроле планског 

докукмента; раног јавног увида 

и јавног увида у плански 

документ; припреме, 

разматрања, доношења и 

објављивања планског 

документа, као и уношења 

планских документа у 

Централни регистар планских 

докумената. Носилац израде 

планског документа спроводи 

процедуру у поступцима 

припреме и праћења израде 

планских документата у 

случајевима измене и допуне 

планских докумената

Чл. 47а. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14
Просторно и урбанистичко 

планирање

Вршење стручне контроле 

планских докумената јединица 

локалне самоуправе;

Чл. 49. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Оган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове планирања; 

И

15
Просторно и урбанистичко 

планирање

Образовање комисија за 

планове, ради обављања 

стручних послова у поступку 

израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичког 

пројекта са планским 

документом и овим законом, 

као и давања стручног 

мишљења по захтеву 

надлежних органа 

управе.Предлог за именовање 

једна трећине чланова 

комисије за планове.

Чл. 52. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 24/11 и 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И

16
Просторно и урбанистичко 

планирање

Издавање Информације о 

локацији

Чл. 53. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

17
Просторно и урбанистичко 

планирање

Овлашћење за одлучивање по 

приговору на локацијске 

услове.

Чл. 56. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежно општинско, 

односно градско веће;  
И

18
Просторно и урбанистичко 

планирање

Доношење Програма 

имплементације регионалног 

просторног плана.

Чл.58. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

19
Просторно и урбанистичко 

планирање

Потврђивање да урбанистички 

пројекат није у супротности са 

важећим планским 

документом и овим законом и 

подзаконским актима донетим 

на основу овог закона.                 

Организовање јавне 

презентацију урбанистичког 

пројекта.                        

Достављање урбанистичких 

пројеката са свим примедбама 

и сугестијама комисији за 

планове.                      Дужност 

разматрања свих примедби и 

сугестија са јавне презентације, 

вршења стручне контроле и 

утврђивања да ли је 

урбанистички пројекат у 

супротности са планом ширег 

подручја, уз обавезу 

сачињавања писменог 

извештаја са предлогом о 

прихватању или одбијању 

урбанистичког пројекта.                      

Дужност потврђивања или 

одбијања потврђивања 

урбанистичког пројекта и 

Чл. 63. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове просторног 

планирања и урбанизам; 

И

20
Просторно и урбанистичко 

планирање

Давање сагласности на предлог 

парцелације / препарцелације, 

те упућивање истог катастру 

на провођење

Чл. 65.  Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21
Просторно и урбанистичко 

планирање

Проводи препарцелацију, 

односно парцелацију.

Чл. 66.  Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон) 

БРИСАТИ

ЈЛС
Орган надлежан за послове 

државног премера и катастра 
И

22
Просторно и урбанистичко 

планирање

Доношење средњорочних и 

годишњих програма уређивања 

грађевинског земљишта

Чл. 94. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

23
Просторно и урбанистичко 

планирање

Утврђује зоне и врсте намена 

објекта из става 2. овог члана, 

износе коефицијената зоне и 

коефицијената намене, 

критеријуме, износ и поступак 

умањивања доприноса за 

уређивање грађевинског 

земљишта посебна умањења 

износа доприноса за 

недостајућу инфраструктуру 

као и услове и начин обрачуна 

умањења из става 5. овог 

члана, и друге погодности за 

инвеститоре, метод 

валоризације у случају 

плаћања у ратама као и друга 

питања од значаја за обрачун и 

наплату доприноса за 

уређивање грађевинског 

земљишта, у складу са овим 

законом, а својим 

појединачним актом може 

предвидети додатне 

погодности за плаћање 

доприноса за објекте од 

посебног значаја за развој 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 97. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И



24 Грађевинско земљиште

Спроводи отуђење 

грађевинског земљишта, када 

је власник грађевинског 

земљишта у јавној својини

Чл. 99. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

25 Грађевинско земљиште
Спроводи поступак 

комасације.

Чл. 107. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Комисија за урбану 

комасацију; Скупштина 

јединице локалне 

самоуправе

И

26 Грађевинско земљиште

Решењем утврђује земљиште 

за редовну употребу и право на 

претварање права коришћења у 

право својине, у складу са 

овим законом.

Чл. 105.ст. 9 Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган  јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне послове

П

27 Грађевинска дозвола

Дужан је да трајно чува један 

оригинални примерак 

документације на основу које 

је издата грађевинска дозвола, 

односно примерак техничке 

документације за изградњу тог 

објекта.

Чл. 130. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Орган надлежан за издавање 

грађевинске дозволе
И

28 Грађевинска дозвола

Издавање грађевинских 

дозвола за изградњу објеката 

који нису одређени у Чл.у 133. 

овог закона на територији 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 134. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства;

П

29 Грађевинска дозвола

Достављање решењe о 

грађевинској дозволи   

имаоцима јавних овлашћења 

надлежним за утврђивање 

услова за пројектовање, 

односно прикључење објеката 

на инфраструктурну мрежу, 

ради информисања.

Чл. 138. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства;

П

30 Грађевинска дозвола

Решавање по жалби против 

првостепеног решења о 

грађевинској дозволи донетој 

за грађење објекта до 800 m² 

бруто развијене грађевинске 

површине, као и на 

првостепено решење о 

одобрењу извођења радова из 

члана 145. овог закона, на 

територији града Београда, као 

поверени посао.

Чл. 139. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган Града Београда 

надлежан за послове 

грађевинарства;

П

31 Грађевинска дозвола

Доноси решење којим се 

утврђује престанак важења 

грађевинске дозволе 

Чл. 140. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства;

П

32 Грађевинска дозвола

Доношење решења којим се 

одобрава извођење радова, 

односно промена намене по 

члану 145. Закона о планирању 

и изградњи.

Чл. 145. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства;

И

33 Грађевинска дозвола

Обезбеђује и уређује 

постављање и уклањање 

мањих монтажних објеката 

привременог карактера на 

јавним и другим површинама, 

балон хала спортске намене, 

надстрешница за склањање 

људи у јавном превозу, 

објеката за депоновање и 

сепарацију речних агрегата и 

пловила на водном земљишту

Чл. 146.  Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

34 Употребна дозвола

Издвање решењем употребне 

дозволе, у року од пет радних 

дана од дана подношења 

захтева за издавање употребне 

дозволе.

Чл. 158. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства;

П

35

 Уклањање објеката Овлашћење за одобрење за 

рушење објеката из члана 167. 

Закона

Чл. 167. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства 

П

36

 Уклањање објеката
Овлашћење за доношење 

Решења којим се одобрава 

реконструкција објекта у 

смислу члана 169. Закона

Чл. 169. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства 

П

37

 Уклањање објеката

Извршење решења о уклањању 

објекта, односно његовог дела, 

које се доноси на основу овог 

закона исачињавање програма 

уклањања објеката.

Чл. 171. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинске 

инспекције.

И

38 Надзор над применом закона

Вршење инспекцијског надзора 

преко инспектора у оквиру 

делокруга утврђеног законом. 

Општини, граду и граду 

Београду, поверава се вршење 

инспекцијског надзора над 

изградњом објеката за које 

издају грађевинску дозволу на 

основу овог закона. Граду 

Београду поверава се вршење 

инспекцијског надзора у 

области просторног планирања 

и урбанизма, на територији 

града Београда, за изградњу и 

реконструкцију објеката до 800 

m² бруто развијене грађевинске 

површине.

Чл. 172. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе у 

оквиру свог делокруга рада; 

Надлежни орган града 

односно Града Београда у 

оквиру свог делокруга рада;  

П

39 Надзор над применом закона
Права и дужности 

грађевинског инспектора

Чл. 175. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

 ЈЛС
Надлежна грађевинска 

инспекција
П

40 Надзор над применом закона

Овлашћења грађевинског 

инспектора у вршењу 

инспекцијског надзора на.

Чл. 176. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

 ЈЛС
Надлежна грађевинска 

инспекција
И

41 Надзор над применом закона

Надлежност за одлучивање по 

жалби и приговору на решења 

грађевинских и урбанистичких 

инспектора.

Чл. 184. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник 

РС“ број 132/14, 145/14, 

83/18,31/19 и 37/19- други закон)

 ЈЛС
Надлежни извршни орган 

града Београда;  
И



42

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Утврђивање висине накнаде за 

конверзију.

Чл. 3. ст. 1 Закона о претварању 

права коришћења у право својине 

на грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ 

број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне односе

П

43

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Прибављање извода из листа 

непокретности за катастарску 

парцелу за коју је поднет 

захтев за конверзију из кога се 

утврђује да подносилац може 

покренути и водити 

поступак.Прибављање , по 

службеној дужности, 

информације о локацији за 

предметну катастарску 

парцелу, издату у складу са 

одредбама Закона о планирању 

и изградњи („Службени 

гласник РС”, број 72/09, 81/09 

– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 

98/13 – УС, 132/14 и 145/14).

Чл. 4. ст.2. и 3. Закона о 

претварању права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду („Службени 

гласник РС“ број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне послове 

П

44

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Утврђивање комплекса и 

грађевинског земљишта које је 

важећим планским 

документом одређено као 

земљиште за изградњу 

објеката јавне намене или 

јавних површина из члана 6. 

Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду, по захтеву странке.

Чл. 9. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ 

број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове проссторног 

планирања и урбанизам

И

45

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Решавање по захтеву за 

конверзију на територији на 

којој се налази грађевинско 

земљиште које је предмет 

захтева за конверзију.

Чл. 10. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ 

број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне послове

П

46

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Проверавање да ли су уз захтев 

поднети сви прописани докази 

и по службеној дужности 

прибавља од Агенције за 

реституцију потврду да 

парцела која је предмет захтева 

за конверзију, није у поступку 

реституције.Утврђивање 

земљишта које служи за 

редовну употребу објекта, у 

складу са чланов 8. Закона о 

претварању права коришћења 

у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду.Када је предмет 

захтева за конверзију 

катастарска парцела из члана 

9. овог закона, пре подношења 

захтева за конверзију 

утврђивање грађевинског 

земљишта које је важећим 

планским документом 

одређено као земљиште за 

изградњу објеката јавне намене 

или јавних површина из члана 

6. овог закона.Када је предмет 

захтева за конверзију 

Чл. 11. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ 

број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне послове

И

47

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Решавање по приговору 

подносиоца

Чл. 12. ст. 11 Закона о претварању 

права коришћења у право својине 

на грађевинском земљишту уз 

накнаду („Службени гласник РС“ 

број 64/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

48

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Доношење решењакојим се 

утврђује право на претварање 

права коришћења у право 

својине на катастарској 

парцели која је предмет 

захтева.

Чл. 14. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду ("Службени гласник РС" 

број 64/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско правне послове

И

49

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Уређивање ближих услова, 

начина и обезбеђење плаћања 

наканде из члана 14. Закона о 

претварању права коришћења 

у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду.

Чл. 16. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду ("Службени гласник РС" 

број 64/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

50

Претварање права коришћења у 

право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду

Закључивање уговора о закупу 

грађевинског земљишта у 

својини ЈЛС.

Чл. 18. Закона о претварању права 

коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз 

накнаду ("Службени гласник РС" 

број 64/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

51 Начин и поступак озакоњења

Издаје решење о озакоњењу 

објекта по спроведеном 

поступку.

Чл. 12. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

52 Начин и поступак озакоњења

Наставља, по утврђивању 

испуњености претходних 

услова и постојања 

одговарајућег права из члана 

10. овог закона, поступак 

озакоњења прибављањем 

документације из члана 11. 

овог закона.

Чл. 13. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

53 Начин и поступак озакоњења

Проверава да ли је власник 

незаконито изграђеног објекта, 

у раније вођеном поступку 

легализације објеката, 

доставио техничку 

документацију прописану тада 

важећим прописима и елаборат 

геодетских радова, геодетски 

снимак, односно копију плана 

парцеле.

Чл. 14. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

54 Начин и поступак озакоњења

Решењем одбија захтев у 

случају да незаконито 

изграђени објекат није у 

степену изграђености 

прописаној овим законом;

Чл. 25. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

55 Начин и поступак озакоњења

Води поступак озакоњења, 

доноси решење о озакоњењу 

одн. решењем одбија ззахтев за 

објекте из члана 5. став 1. тач. 

3) и 4) овог закона.  

Чл. 28. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П



56 Начин и поступак озакоњења

Утврђује да ли је за незаконито 

изграђени објекат, у складу са 

раније важећи прописима 

којима је била уређена 

легализација објеката, донето 

решење којим се одбија захтев 

за легализацију, а које је 

правноснажно у управном 

поступку.

Када надлежни орган утврди 

ову чињеницу, доноси решење 

којим одбија захтев за 

озакоњење.

Против решења из става 2. 

овог члана може се поднети 

жалба у року од 15 дана oд 

дана достављања.

Против решења из става 2. 

овог члана које је донело 

министарство надлежно за 

послове грађевинарства или 

надлежни орган аутономне 

покрајине, није дозвољена 

жалба, али се у року од 30 дана 

од дана достављања може 

тужбом покренути управни 

спор.

Чл. 30. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

57 Начин и поступак озакоњења

Обавештава власника 

незаконито изграђеног објекта 

да у року од 30 дана од дана 

достављања обавештења 

достави доказ о одговарајућем 

праву, осим у случају да је 

доказ о одговарајућем праву 

већ достављен у поступку 

легализације бесправно 

изграђеног објекта.

Власник незаконито 

изграђеног објекта може, пре 

истека рока из става 1. овог 

члана, поднети захтев за 

продужетак тог рока.

Ако надлежни орган утврди да 

постоје оправдани разлози за 

продужетак рока из става 1. 

овог члана (окончање судског 

спора, прибављање доказа од 

других органа и сл.), решењем 

ће прекинути поступак због 

решавања претходног питања.

Решењем из става 3. овог 

члана обавезује се власник 

незаконито изграђеног објекта 

да у року од 15 дана достави 

Чл. 31. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

58 Начин и поступак озакоњења

Наставља поступак озакоњења, 

у смислу члана 11. став 1. овог 

закона и обавештава власника 

незаконито изграђеног објекта 

да у року од 30 дана од дана 

достављања обавештења 

достави извештај са 

елаборатом геодетских радова, 

односно проверава да ли су 

наведени докази достављени у 

поступку легализације 

бесправно изграђених објеката.

Ако власник незаконито 

изграђеног објекта не достави 

извештај са елаборатом 

геодетских радова у року 

прописаном у ставу 1. овог 

члана, надлежни орган ће 

решењем одбацити захтев.

По коначности решења из 

става 2. овог члана надлежни 

орган га у року од три дана 

доставља грађевинској 

инспекцији.

Када власник незаконито 

изграђеног објекта достави 

извештај о затеченом стању 

Чл. 32. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

59 Начин и поступак озакоњења

Обавештава власника 

незаконито изграђеног објекта 

да у року од 15 дана од дана 

достављања обавештења плати 

таксу за озакоњење, прописану 

овим законом.                                                                          

Ако власник незаконито 

саграђеног објекта не достави 

доказ о плаћеној такси у року 

из става 1. овог члана, 

надлежни орган ће решењем 

одбацити захтев.                                                                         

По достављању доказа да је 

плаћена такса за озакоњење, 

надлежни орган у року од осам 

дана издаје решење о 

озакоњењу.                    Када је 

предмет озакоњења стамбена 

или стамбено пословна зграда 

која се састоји од више 

посебних физичких делова 

(станова, пословног простора, 

гаража и др.) за коју се не 

може утврдити инвеститор, 

али постоје поднети захтеви за 

озакоњење посебних делова у 

складу са овим законом, 

Чл. 34. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П



60
Упис права својине на основу 

решења о озакоњењу

По службеној дужности 

доставља елаборат геодетских 

радова и примерак 

правноснажног решења о 

озакоњењу органу надлежном 

за послове државног премера и 

катастра, кроз е-шалтер, у року 

од 24 часа од дана 

правноснажности решења о 

озакоњењу.

Ако је предмет уписа права 

својине објекат из члана 34. 

става 9. овог закона, надлежни 

орган по службеној дужности 

доставља органу надлежном за 

послове државног премера и 

катастра и изјаву власника да 

се одриче права на покретање 

судског спора, у року од три 

дана од дана правноснажности 

решења о озакоњењу. Изјава о 

одрицању уписује се у 

евиденцију катастра 

непокретности у виду 

забележбе, са роком важења 

уписа све док постоји 

предметни објекат и није везан 

Чл. 36. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18).                                           

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

61  Рушење објеката

Доноси закључак о обустави 

поступка извршења решења из 

члана 7.  овог закона.

Чл. 38. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС Грађевински инспектор П

62  Рушење објеката

Дужан да без одлагања, а 

најкасније у року од три дана 

по добијању акта из члана 38. 

став 2. овог закона, примерак 

тог акта достави јавном 

предузећу, јавном комуналном 

предузећу, привредном 

друштву или предузетнику 

који је привремено прикључио 

објекат на своју мрежу, 

односно инфраструктуру.

Чл. 39. Закона о озакоњењу 

објеката („Службени гласник РС“ 

број 96/15, 83/18)

ЈЛС Грађевински инспектор П

63
Потпунаекспропријација 

непокретности

Спровођење поступка по 

предлогу за експропријацију и 

доношење решења о 

експропријацији 

непокретности

Чл. 29. ст. 1. Закона о 

експропријацији(„Службени 

гласник Републике Србије“, број 

53/95 и 16/01,20/09, 55/2013 – 

одлука УС и 106/2016 – 

аутентично тумачење)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско-правне послове

П

64
Aдминистративни пренос 

непокретности

Спровођење поступка по 

предлогу за административни 

пренос непокретности и 

доношење решења о 

административном преносу 

непокретности

Чл. 29. ст. 1. и чл. 70. ст.1 и чл. 

71а Закона о 

експропријацији(„Службени 

гласник Републике Србије“, број 

53/95 и 16/01,20/09, 55/2013 – 

одлука УС и 106/2016 – 

аутентично тумачење)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско-правне послове

П

65
Експропријација преосталог 

дела непокретности

Спровођење поступка и 

доношење решења о 

експропријацији преосталог 

дела непокретности

Чл. 29. ст. 1. и чл. 30. ст. 3. Закона 

о експропријацији(„Службени 

гласник Републике Србије“, број 

53/95 и 16/01,20/09, 55/2013 – 

одлука УС и 106/2016 – 

аутентично тумачење)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско-правне послове

П

66
Непотпуна експропријација 

непокретности

Спровођење поступка по 

предлогу за непотпуну 

експропријацију и доношење 

решења о непотпуној 

експропријацији 

непокретности

Чл. 29. ст. 1. и чл. 5. ст. 1. Закона 

о експропријацији(„Службени 

гласник Републике Србије“, број 

53/95 и 16/01,20/09, 55/2013 – 

одлука УС и 106/2016 – 

аутентично тумачење)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско-правне послове

П

67

Одређивање земљишта за 

редовну употребу објекта у 

посебним случајевима

Спровођење поступка и 

доношење решења о 

утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта

Чл. 70. ст.9. и ст.16. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 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 и 

37/2019 - др. закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

имовинско-правне послове

П

68 Грађевинско земљиште

Отуђење неизграђевинског 

грађевинског земљишта у 

јавној својини јавним 

надметањем

Чл. 99. ст. 1. и ст. 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 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 и 

37/2019 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

69 Грађевинско земљиште

Отуђење неизграђевинског 

грађевинског земљишта у 

јавној својини прикупљањем 

понуда јавним огласом

Чл. 99. ст. 1 и ст. 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 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 и 

37/2019 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

70 Грађевинско земљиште

Отуђење неизграђевинског 

грађевинског земљишта у 

јавној својини непосредном 

погодбом

Чл. 100. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

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 и 37/2019 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И 

МЕДИЈИ

ОБЛАСТ: ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ



2
Информисање особа са 

инвалидитетом

Предузима мере којима им се 

омогућава да несметано 

примају информације 

намењене јавности, у 

примереном облику и 

применом одговарајуће 

технологије, и обезбеђује део 

средстава или других услова за 

рад медија који објављују 

информације на знаковном 

језику или Брајевом писму или 

на други начин омогућавају 

тим лицима да несметано 

остварују права у јавном 

информисању.

Чл. 12. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3
Информисање националних 

мањина

Обезбеђује део средстава, 

путем суфинансирања, или 

других услова за рад медија 

који објављују информације на 

језицима националних мањина, 

преко органа надлежног за 

послове јавног информисања.

Чл. 13. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4 Јавно информисање

Обезбеђују из буџета део 

средстава за остваривање 

јавног интереса у области 

јавног информисања и 

распоређује их на основу 

спроведених јавних конкурса и 

појединачним давањима, на 

основу принципа о додели 

државне помоћи и заштити 

конкуренције, без 

дискриминације.

Чл. 17. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

5 Јавно информисање

Доноси одлуку о расписивању 

конкурса у току календарске 

године, којим се обезбеђује 

остваривање јавног интереса 

односно којим се подиже 

квалитет информисања

Чл. 19. ст. 1. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16) у вези са 

чланом 15 Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове 

информисања

И

6 Јавно информисање

Именује стручну комисију из 

реда независних стручњака за 

медије и медијских радника 

који нису у сукобу интереса и 

не обављају јавну функцију.

Чл. 24. ст. 3 Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове 

информисања

И

7 Јавно информисање

Објављује одлуку о именовању 

на веб-сајту органа који је 

расписао конкурс, и доставља 

га сваком учеснику у 

електронској форми

Чл. 24. ст. 5. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове 

информисања

И

8 Јавно информисање

Доноси одлуку (коначно 

решење) о расподели средстава 

за сваки појединачни конкурс 

на основу образложног 

предлога комисије

Чл. 25. ст. 1. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган локалне 

самоуправе
И

9 Јавно информисање

Објављује одлуку (решење) о 

расподели средстава на веб 

сајту и доставља га сваком 

учеснику конкурса у 

електронској форми 

Чл. 25.  ст. 4. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове 

информисања

И

10 Јавно информисање

Доноси одлуку о расподели 

средстава опредељена за 

појединачна давања ван јавног 

конкурса

Чл. 27. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган локалне 

самоуправе
И

11 Јавно информисање

Опредељује средства за 

остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, у 

складу са одредбама чл. 17–28. 

овог закона

Чл. 143. Законa о јавном 

информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14, 58/15, 12/16)

ЈЛС
Надлежни орган локалне 

самоуправе
И

12 ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

Закон о електронским медијима 

(„Службени гласник РС“ број 

83/14)

13
ЈАВНИ МЕДИЈСКИ 

СЕРВИСИ

14 Оглашавање

Ближе уређује услове и начин 

оглашавања из става 1. члана 

40. закона.

Члан 40. ст.2. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

15 Оглашавање

Издају одобрења или одбијају 

издавање одобрења за 

постављање огласних паноа на 

отвореним површинама којима 

државни орган или орган 

јединице локалне самоуправе 

управљају или су овлашћени 

да одређују начин управљања у 

складу са посебним 

прописима.

Члан 41. ст.1. и ст. 4. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16 Оглашавање

Доноси план постављања 

огласних паноа на јавним 

површинама и на основу тог 

плана расписује конкурс за 

избор корисника места за 

постављање паноа на тим 

површинама.

Члан 41. ст.2. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17 Оглашавање

Утврђује ближе услове и 

критеријуме за спровођење 

конкурса из става 2. члана 41., 

укључујући начин одређивања 

накнаде за постављање паноа, 

односно других огласних 

средстава на јавним 

површинама.

Члан 41. ст.3. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



18
Оглашавање на јавној 

површини

Утврђивање накнаде за 

коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење 

површине и објекта за 

оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других 

лица којим се врши 

непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или 

неку другу особину јавне 

површине, за које дозволу 

издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе

Члан 240. став 2. Закона о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19
Оглашавање на јавној 

површини

Прописивање ближих услова и 

критеријума за спровођење 

јавног конкурса односно за 

реализацију пројекта јавно – 

приватног партнерства са 

елементом концесије, 

укључујући и начин 

одређивања накнаде за 

постављање рекламних табли 

поред општинског пута, 

уређује се актом надлежног 

органа јединице локалне 

самоуправе

Члан 191. став 3. Закона о о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20
Оглашавање на јавној 

површини

Утврђивање накнаде за 

постављање рекламних табли 

на општинском путу, 

приликом закључивања 

уговора са обвезником накнаде 

по окончаном јавном 

конкурсу, односно уговора о 

јавно – приватном партнерству

Члан 194. став 2. Закона о о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21 Надзор

Врши надзор над применом 

одредаба чл. 39. до 44. овог 

закона, као поверено 

овлашћење.

Члан 74. ст.3.  Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

22 Инспекцијски надзор
Врши инспекцијски надзор из 

члана 74. став 3. овог закона.

Члан 75. ст.2. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16)

ЈЛС

Надлежни опрган единице 

локалне самоуправе, преко 

комуналних инспектора.

И

ОБЛАСТ: ЈАВНИ ПРЕВОЗ

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ

ПОСЛОВНИ 

ПРОЦЕС/ПОСАО
ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Економски сектор
Припрема и достављање 

предлога Финансијског плана

Чл. 41. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

2 Економски сектор
Припрема и израда 

Финасијског плана

Чл. 50. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

3 Економски сектор

Измена Финасијског плана - 

промене апропријација и 

обезбеђење средстава из текуће 

буџетске резерве

Чл. 61. и 69. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

4 Економски сектор
Припрема и измена месечних 

квота

Чл. 53. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

5 Економски сектор

Предлог програма, пројеката и 

активности за вишегодишње 

финансирање

Чл. 54а Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

6 Економски сектор
Израда годишњих финасијских 

извештаја

Чл. 78. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

7 Економски сектор

Израда захтева и решења о 

преносу средстава принудне 

наплате

Чл. 56а Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

8 Економски сектор

Дневно, месечно праћење 

реализације Финасијског плана 

у оквиру извршења буџета и 

реализације уговора

Чл. 56. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

9 Економски сектор

Обрада, контрола и 

комплетирање целокупне 

документације, у складу са 

закљученим уговорима или 

другим правним основом, за 

израду захтева за плаћање и 

решења о преносу средстава

Чл. 56. и 58. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

10 Економски сектор

Припрема тромесечног и 

годишњег плана прихода и 

примања и извршење плана

Чл. 49. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И



11 Економски сектор

Учествовање у изради плана 

јавних  и поступку јавних 

набавки

Чл. 57. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

12 Економски сектор

Економска контрола :

Предлога Програма   

пословања ЈКП ГСП“Београд“ 

и ЈКП Београдси метро и воз  и  

Посебног Програма 

коришћења капиталних 

субвенција ЈКП ГСП“Београд“ 

и ЈКП Београдси метро и воз

Чл. 56. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

13 Правни сектор

Спровођење јавних набавки и 

закључење уговора које 

наручилац закључује са другим 

правним лицима у складу са 

чланом 7а. Закона о јавним 

набавкама

Закон о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке 

организационих јединица Градске 

управе Града Београда

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14 Правни сектор
Припрема одлуку о јавном 

линијском превозу путника 

Закон о превозу путника у 

друмском саобраћају члан 57. 

(''Сл. гласник РС'', бр. 68/15, 41/18, 

44/18 –др. Закон, 83/18 и 31/19), 

Закон о комуналним 

делатностима члан 4. (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

15 Правни сектор
Одлука о локалној  линијској 

пловидби 

Закон о трговачком бродарству 

члан 7. (''Сл. гласник РС'', бр. 

96/15, 113/17 –др. Закон, ) и Закон 

о комуналним делатностима чл.4. 

и 13. (''Сл. гласник РС'', бр. 88/11, 

104/16, 95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16 Правни сектор Одлука о такси превозу 

Законa о  путевима (''Сл. гласник 

РС'', бр. 41/2018), Закон о 

накнадама  за коришћење јавних 

добара ("Сл. гласник РС", бр. 

95/2018 и 49/2019), ОДЛУКА

О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ

ПУТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА БЕОГРАДА

("Сл. лист града Београда", бр. 

118/2018 и 26/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17 Правни сектор
Регулисање права из радних 

односа

Закон о раду ("Сл. гласник РС", 

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 - 

аутентично тумачење), ЗАКОН

О ЗАПОСЛЕНИМА У 

АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. 

закон), ПОСЕБАН 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за 

државне органе са Анексом 

("Службени гласник РС", бр. 

25/2015, 50/2015, 20/2018 и 

34/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

18 Правни сектор

Вршење надзора над радом 

јавног предузећа које обавља 

делатност управљања јавним 

путевима града и над радом 

јавних комуналних предузећа 

која обављају делатност 

градског и приградског 

превоза путника;  и обављање 

превоза путника метроом и 

развој градске железнице у 

Београду  

ЗАКОН О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА ("Сл. гласник 

РС", бр. 15/2016), ЗАКОН О 

КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19 Режим јавног превоза

Издавање сагласности на 

привремену измену режима 

јавног превоза због радова на 

инфраструктурној мрежи и 

објектима на јавној 

саобраћајној површини

члан 154 (став 2) Закона о 

безбедности саобраћаја на 

путевима ("Сл.гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

Одлука Уставног суда, 55/14, 

96/15-др. закон и 9/16 - одлука УС 

и 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 

87/18 и 23/19) 

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

20 Режим јавног превоза

Издавање сагласности на  

привремену измену 

режимајавног превоза због 

одржавања манифестација на 

општинским путевима и 

улицама

члан 154 (став 2) Закона о 

безбедности саобраћаја на 

путевима ("Сл.гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

Одлука Уставног суда, 55/14, 

96/15-др. закон и 9/16 - одлука УС 

и 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 

87/18 и 23/19) 

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

21 Планска документација

Издавање саобраћајно-

техничких услова за израду 

планске документације: 

просторни (Просторни план 

јединице локалне самоуправе; 

Просторни план подручја 

посебне намене) и 

урбанистички планови  

(Генерални урбанистички план 

Београда, планови генералне и 

детаљне регулације)

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Закон о путевима 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

22
Урбанистичко-техничка 

документација

Издавање саобраћајно-

техничких услова који се 

односе на функционисање 

јавног линијског превоза 

приликом израде урбанистичко-

техничке документације

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Закон о путевима 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И



23
Урбанистичко-техничка 

документација

Издавање мишљења на 

пројектну (уранистичко-

техничку) документацију, у 

делу саобраћајног решења који 

се односи на функционисање 

јавног линијског превоза

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Закон о путевима 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

24 Техничка документација

Издавање саобраћајно-

техничких услова који се 

односе на функционисање 

јавног превоза у циљу 

издавања локацијских услова 

за израду техничке 

документације према 

обједињеној процедури

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Закон о путевима 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон), Уредба о 

локацијским условима (Сл. 

гласник РС бр. 35/2015, 114/2015, 

117/2017), Правилник о поступку 

спровођења обједињене 

процедуре електронским путем 

(Сл. гласник РС бр. 113/2015, 

96/2016, 120/17) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

25 Планирање и развој

Издавање решења за  

успостављање линије јавног 

превоза/измену трасе постојеће 

линије

Закон о општем управном 

поступку, Члан 136. ("Сл. гласник 

РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентично тумачење),

Одлука о градској управи града 

Београда, члана 26. и 46a. 

(„Служени лист града Београда“, 

бр. 126/16, 2/17 и 36/17, 109/18, 

118/18)

Одлука о јавном линијском 

превозу путника на путевима 

територије града Београда Члан 

16. а у вези са чланом 17. 

(„Службени лист града Београда“, 

бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 

86/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
У

26 Планирање и развој

Издавање решења за 

успостављање /измештање 

стајалишта на на линијама 

ЈЛПП-а на

путевима и улицама у 

надлежности Града

Закон о превозу у друмском 

саобраћају, Члан 55. ("Сл. гласник 

РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - 

др. закон, 83/2018 и 31/2019),

Закон о општем управном 

поступку, Члан 136. ("Сл. гласник 

РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентично тумачење),

Одлука о градској управи града 

Београда, члана 26. и 46a. 

(„Служени лист града Београда“, 

бр. 126/16, 2/17 и 36/17, 109/18, 

118/18),

Одлука о јавном линијском 

превозу путника на путевима 

територије града Београда, Чл.16, 

23 и 26.(„Службени лист града 

Београда“, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 

69/14, 2/15, 86/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
У

27 Планирање и развој

Издавање решења за 

успостављање /измештање 

стајалишта на на линијама 

ЈЛПП-а на

путервнима у надлежности 

Републике

Закон о путевима, Члан 84. и 85. 

("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 

95/2018 - др. закон)

Закон о превозу у друмском 

саобраћају, Члан 55. ("Сл. гласник 

РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - 

др. закон, 83/2018 и 31/2019),

Закон о општем управном 

поступку, Члан 136. ("Сл. гласник 

РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентично тумачење),

Одлука о градској управи града 

Београда, члана 26. и 46a.  

(„Служени лист града Београда“, 

бр. 126/16, 2/17 и 36/17, 109/18, 

118/18),

Одлука о јавном линијском 

превозу путника на путевима 

територије града Београда, Чл.16, 

23 и 26.(„Службени лист града 

Београда“, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 

69/14, 2/15, 86/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
У

28 Планирање и развој

Издавање решења за  

постављање надстрешницa на 

стајалиштима ЈЛПП-а

Закон о планирању и изградњи, 

Члан 146. ("Сл. гласник РС", бр. 

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 и 37/2019 - др. закон),

Закон о општем управном 

поступку, Члан 136. ("Сл. гласник 

РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентично тумачење),

Одлука о градској управи града 

Београда, члана 26. и 46a.  

(„Служени лист града Београда“, 

бр. 126/16, 2/17 и 36/17, 109/18, 

118/18),

Одлука о јавном линијском 

превозу путника на путевима 

територије града Београда, Чл. 24 

(„Службени лист града Београда“, 

бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 

86/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
У



29
Управљање јавним линијским 

превозом
Регистрација линија

члан 16. Одлуке о јавном 

линијском превозу путника на 

територији града Београда 

(„Службени лист града Београда“, 

бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 

69/2014, 2/2015 и 86/2016); Закон 

о превозу путника у друмском 

саобраћају члан 57. (''Сл. гласник 

РС'', бр. 68/15, 41/18, 44/18 –др. 

Закон, 83/18 и 31/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе

30
Управљање јавним линијским 

превозом

Акт о одобравању обављања 

линијског превоза

члан 18. Одлуке о јавном 

линијском превозу путника на 

територији града Београда 

(„Службени лист града Београда“, 

бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 

69/2014, 2/2015 и 86/2016);Закон о 

превозу путника у друмском 

саобраћају члан 57. (''Сл. гласник 

РС'', бр. 68/15, 41/18, 44/18 –др. 

Закон, 83/18 и 31/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

31
Управљање јавним линијским 

превозом
Ред вожње 

члан 19. Одлуке о јавном 

линијском превозу путника на 

територији града Београда 

(„Службени лист града Београда“, 

бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 

69/2014, 2/2015 и 86/2016);Закон о 

превозу путника у друмском 

саобраћају члан 57. (''Сл. гласник 

РС'', бр. 68/15, 41/18, 44/18 –др. 

Закон, 83/18 и 31/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

32 Такси превоз
Издавање решења о 

одобравању такси превоза.

Члан 87. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018 и 31/2019)

ЈСЛ
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

33 Такси превоз

Доношење решења којим се 

утврђује престанак важења 

одобрења по сили закона.

Члан 88а Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018 и 31/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

34 Такси превоз

Доношење решења којим се 

утврђује престанак важења 

одобрења.

Члан 36. Одлуке о такси превозу 

(''Сл. лист града Београда'', бр. 

126/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

35 Лимо сервис

Издавање решења о 

испуњености услова за 

обављање лимо сервиса.

Члан 137а Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018 и 31/2019)

ЈСЛ
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1

Град Београд , у складу са 

законом:

1)  врши инспекцијски надзор 

у области водопривреде, 

уређује и обезбеђује услове и 

начин коришћења места за 

постављање пловних објеката 

на делу обале и воденог 

простора, укључујући и 

издавање одобрења за 

постављање пловних објеката, 

као и врши надзор над 

коришћењем места за 

постављање пловних објеката;

2) уређује и обезбеђује 

обављање послова који се 

односе на изградњу, 

реконструкцију, одржавање и 

управљање општинским и 

некатегорисаним путевима, 

улицама, као и државним 

путевима, осим аутопута и 

оснива јавно предузеће за 

обављање делатности 

управљања државним 

путевима који су у 

надлежности града Београда;

Члан 8. Закона о главном граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 

(др. закон), 37/19)

ЈЛС Град Београд И

2
Надлежност за уређивање 

комуналних делатности

Може као комуналне одредити 

и друге делатности од 

локалног интереса и прописати 

услове и начин њиховог 

обављања, у складу са ставом 

1. овог члана.

Члан 2. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС
Надлежни орган локалне 

самоуправе 
И

3
Надлежност за уређивање 

комуналних делатности

Обезбеђује организационе, 

материјалне и друге услове за 

изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних 

објеката и за техничко и 

технолошко јединство система 

и уређује и обезбеђује 

обављање комуналних 

делатности и њихов развој.

Уређује у складу са законом 

услове обављања комуналних 

делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, 

обим и квалитет комуналних 

услуга и начин вршења 

надзора над обављањем 

комуналних делатности 

обезбеђујући нарочито:

1) одговарајући обухват, обим 

и квалитет комуналних услуга, 

који подразумева нарочито: 

здравствену и хигијенску 

исправност према прописаним 

стандардима и нормативима, 

тачност у погледу рокова 

Члан 4. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за комуналне 

послове

И

ОБЛАСТ: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ



4
Обавеза извештавања 

Министарства

Дужна је да до краја фебруара 

текуће године достави 

Министарству извештај, на 

прописаном обрасцу, у вези са 

обављањем комуналних 

делатности у претходној 

години.

Дужна је да на захтев 

Министарства достави 

Министарству извештај, 

податке и обавештења у вези 

са обављањем комуналних 

делатности, у року од 15 дана 

од дана пријема захтева 

Министарства.

Члан 8. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за комуналне 

послове

И

5
Појам поверавања обављања 

комуналне делатности

Врши поверавање обављања 

комуналне делатности 

Члан 9. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

6
Заједничко обављање 

комуналне делатности

Могу споразумом уредити 

заједничко обављање 

комуналних делатности

Члан 10. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

7

Доношење одлуке о 

заједничком обављању 

комуналне делатности

Подноси скупштини јединице 

локалне самоуправе предлог 

одлуке о начину обављања 

комуналне делатности и 

предлог споразума о 

заједничком обезбеђивању 

обављања комуналне 

делатности.

Члан 11. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

8
Међуопштински савет за 

комуналну делатност

Предлаже скупштини јединице 

локалне самоуправе доношење 

одлуке о: поверавању 

обављања комуналне 

делатности, расписивању 

конкурса за обављање 

комуналне делатности, другим 

пословима у вези са 

уређивањем услова за 

обављање комуналних 

делатности који су овим 

законом и законима којима се 

уређују концесије и јавне 

набавке, дати у надлежност 

јединице локалне самоуправе.

Члан 12. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе- Међуопштински 

савет за комуналну 

делатност

И

9

Уређивање међусобних односа 

вршилаца комуналне 

делатности и корисника услуга

Одлукама прописује начин 

обављања комуналне 

делатности, као и општа и 

посебна права и обавезе 

вршилаца комуналне 

делатности и корисника услуга 

на својој територији, 

укључујући и начин плаћања 

цене комуналне услуге, начин 

вршења контроле коришћења и 

наплате комуналне услуге и 

овлашћења вршиоца 

комуналне делатности у 

вршењу контроле и мере које 

су контролори овлашћени да 

предузимају.

Члан 13. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

10

Обавезе вршиоца комуналне 

делатности у случају 

непланираних прекида 

испоруке

Предузима мере за хитну 

заштиту комуналних објеката 

и друге имовине која је 

угрожена на терет вршиоца 

комуналне делатности.

Члан 16. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Орган управе јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за комуналне 

послове

И

11 Обустава комуналне услуге

Ближе уређује у којим 

случајевима из става 1. овог 

члана и под којим условима се 

може ускратити комунална 

услуга.

Члан 19. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

12
Поступање са принудно 

уклоњеним стварима

Прописује поступање са 

принудно уклоњеним 

возилима, стварима и другим 

предметима, као и услове и 

начин на који вршилац 

комуналне делатности може 

остарити право да се возило, 

ствар и други предмет, ако се 

не преузме у року из става 1. 

овог члана, прода да би се 

намирили трошкови поступка, 

одношења, лежарине и други 

доспели трошкови.

Члан 20. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

13
Начела за одређивање цена 

комуналних услуга

Може прописати да се у 

поступку контроле коришћења 

комуналне услуге наплаћује 

посебна цена за случај 

коришћења комуналне услуге 

на начин који је у супротности 

са прописима којима се уређује 

та комунална делатност.

Члан 25. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И



14
Елементи за одређивање цене 

комуналних услуга

Прати кретање цена 

комуналних услуга, а нарочито 

усклађеност цена комуналних 

услуга са принципима 

утврђеним овим законом.

Члан 26. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

15
Елементи за одређивање цене 

комуналних услуга

Утврђује и наплаћује накнаду 

за комуналне услуге за 

обављање комуналних 

делатности код којих се крајњи 

корисник не може утврдити.

Ускладу са законом и актом из 

става 2. овог члана својим 

општим актом утврђује зоне, 

коефицијенте и друга питања 

од значаја за утврђивање 

износа и наплату комуналне 

накнаде.

Може прописати услове за 

коришћење ове комуналне 

услуге за кориснике који су 

евидентирани као потрошачи 

код предузећа за дистрибуцију 

електричне енергије.

Члан 27. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

16
Промена цена комуналних 

услуга

Објављује захтев за давање 

сагласности на одлуку о 

промени цена комуналних 

услуга, са образложењем, на 

огласној табли у седишту 

јединице локалне самоуправе, 

као и у електронском облику 

путем интернета, најмање 15 

дана пре доношења одлуке.

Може уредити услове под 

којима промена цене 

комуналне услуге може да 

ступи на снагу и пре добијања 

сагласности надлежног органа 

јединице локалне самоуправе, 

уз обавезу вршиоца комуналне 

делатности да надокнади 

разлику корисницима 

комуналних услуга ако 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе одбије да 

да сагласност на повећање 

цене.

Може уредити начин промене 

цене комуналне услуге на 

Члан 28. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

17

Субвенционисање одређених 

категорија корисника 

комуналних услуга

Може утврдити категорије 

корисника комуналне услуге 

који плаћају субвенционирану 

цену комуналне услуге, као и 

износ субвенција за сваку 

категорију.

Дужна је да вршиоцу 

комуналне делатности достави 

списак и податке корисника 

комуналних услуга из става 1. 

овог члана (име и презиме, 

ЈМБГ, адреса пребивалишта), 

са укупно исказаним износом 

субвенција, до септембра 

текуће године за наредну 

годину, као и да надокнади 

субвенционисани део цене 

вршиоцу комуналне 

делатности, у периоду од 30 

дана од дана извршења 

комуналне услуге.

Члан 29. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Надлежни орган управе 

јединице локалне 

самоуправе

И

18 Овлашћење за вршење надзора

Врши надзор над извршавањем 

одредаба овог закона и 

републичких прописа донетих 

на основу овог закона преко 

републичких комуналних 

инспектора, у оквиру 

делокруга утврђеног законом.

Врши инспекцијски надзор над 

спровођењем одредаба овог 

закона и републичких прописа 

донетих на основу овог закона, 

као и прописа јединице 

локалне самоуправе донетих 

на основу овог закона, преко 

општинских, односно градских 

комуналних инспектора.

Члан 32. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20

Права и дужности општинског, 

односно градског комуналног 

инспектора

Овлашћења општинског одн. 

градског комуналног 

инспектора

Члан 34. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

ЈЛС

Орган управе јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за комуналне 

послове преко комуналне 

инспекције

И

21 Вршење инспекцијског надзора Вршење инспекцијског надзора

Члан 36. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

РС/ЈЛС Комунална инспекција И/П

21

Сарадња са комуналном 

полицијом и републичким 

инспекцијским службама

У обављању послова сарађује 

са комуналном полицијом и 

инспекцијским службама 

Републике Србије, у складу са 

законом.

Члан 38. Закона о комуналним 

делатностима: („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 104/16, 

95/18)

РС/ЈЛС Комунална инспекција И/П

ОБЛАСТ : КУЛТУРА



РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Заштита непокретних 

културних добара  

Дужни су да:

1) означавају и датирају 

регистратурски материјал и 

воде основну евиденцију о 

њему;

2) чувају регистратурски 

материјал у сређеном и 

безбедном стању;

3) класификују и архивирају 

регистратурски материјал и

4) одабирају архивску грађу и 

излучују безвредни 

регистратурски материјал у 

року од године дана од дана 

истека утврђеног рока чувања.

Чл. 37. ст. 1.  Закона о културним 

добрима.  („Службени гласник 

РС“ број 71/94, 52/11 - др. закони 

и 99/11 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2
Заштита непокретних 

културних добара  

Утврђују:

1) начин евидентирања 

регистратурског материјала, 

његовог чувања, 

класификације и архивирања, 

ако за поједине органе и 

организације законом није 

друкчије одређено;

2) листе категорија 

регистратурског материјала с 

роковима чувања и

3) начин заштите и коришћења 

података и докумената 

насталих у процесу аутоматске 

обраде података.

Листе категорија 

регистратурског материјала с 

роковима чувања утврђују се у 

сагласности с надлежним 

архивом.

Чл. 38.  Закона о културним 

добрима.  („Службени гласник 

РС“ број 71/94, 52/11 - др. закони 

и 99/11 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3
Заштита непокретних 

културних добара  

Могу у свом саставу имати 

архивско одељење за 

обављање послова заштите 

архивске грађе настале у 

њиховом раду, ако је то 

неопходно за извршавање 

њихових задатака.

Чл. 97. ст. 1.  Закона о културним 

добрима.  („Службени гласник 

РС“ број 71/94, 52/11 - др. закони 

и 99/11 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4
Заштита покретних културних 

добара

Чување уметничко-

историјских дела, архивске 

грађе, филмске грађе и старих 

и ретких књига 

Чл. 86. ст. 1. Закона о културним 

добрима  („Службени гласник РС“ 

број 71/94, 52/11 - др. закони и 

99/11 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни музеји, архиви, 

кинотека и  библиотеке 
И

5
Заштита старе и ретке 

библиотечке грађе

Обавезна је да штити и чува 

стару и ретку библиотечку 

грађу као културно наслеђе од 

општег интереса, да обезбеди 

за њу адекватне објекте, 

стручно руковођење и 

пружање услуга грађанима.

Чл. 4. Закона о старој и реткој 

библиотечкој грађи („Службени 

гласник РС“ број 52/11)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

6
Заштита старе и ретке 

библиотечке грађе

Воде Регистр категорисане 

старе и ретке библиотечке 

грађе у јединици локалне 

самоуправе, као поверени 

посао.

Чл. 11. Закона о старој и реткој 

библиотечкој грађи („Службени 

гласник РС“ број 52/11)

ЈЛС

Надлежне бибилиотеке у 

јединицама локалне 

самоуправе

П

7
Заштита старе и ретке 

библиотечке грађе

Обезбеђује средства за 

обављање делатности заштите, 

чувања, коришћења и 

представљања старе и ретке 

библиотечке грађе од 

изузетног, односно великог 

значаја. као и средства за 

обављање послова на вођењу 

регистара.

Чл. 33.  ст. 2. Закона о старој и 

реткој библиотечкој грађи 

(„Службени гласник РС“ број 

52/11)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

8
Заштита старе и ретке 

библиотечке грађе

Вршење надзора над стручним 

радом библиотека, установа и 

других сопственика који 

поседују стару и ретку 

библиотечку грађу, као 

поверени посао.

Чл. 34. ст. 2. Закона о старој и 

реткој библиотечкој грађи 

(„Службени гласник РС“ број 

52/11)

ЈЛС Надлежне библиотеке П

9
Заштита старе и ретке 

библиотечке грађе

Издавање дозвола за 

коришћење старе и ретке 

библиотечке грађе у рекламне 

сврхе, за стицање добити, за 

умножавање или објављивање 

докумената, као поверени 

посао.

Чл. 43. ст. 1. Закона о старој и 

реткој библиотечкој грађи 

(„Службени гласник РС“ број 

52/11)

ЈЛС
Одређене библиотеке у 

складу са законом
П

10 Систем у области културе

Старање о задовољавању 

потреба грађана у култури на 

својој територији и уређивање 

појединих питања од интереса 

за своје грађане, као и начин 

њиховог остваривања, у 

оквиру права и обавеза 

утврђених Уставом и законом 

Чл. 4. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Органи јединице локалне 

самоуправе надлежни за 

послове културе

И

11
Финансирање у области 

културе

Обезбеђује средства за 

остваривање општег интереса 

у култури 

Чл. 6. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Органи јединице локалне 

самоуправе надлежни за 

послове културе

И

12
Финансирање у области 

културе

Доноси план развоја културе у 

складу са законом и 

Стретегијом за развој културе, 

а за који се средства за 

финансирање обезбеђују у 

буџету јединице локалне 

самоуправе. 

Чл. 7. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И



13
Финансирање у области 

културе

Обезбеђује средства за 

финансирање и 

суфинансирање културних 

програма и пројеката. као и 

уметничких. односно стручних 

и научних истраживања у 

појединим областима културне 

делатности 

Чл. 10. ст. 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И

14 Установе културе

Оснива установе заштите за 

територију  јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 25. ст. 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И

15 Оснивачка права

Врше оснивачка права у 

погледу именовања директора, 

чланова управног одбора и 

чланова надзорног одбора 

установе, када се из њиховог 

буџета у целини или већим 

делом финансирају рад и 

програми установе.

Чл. 27. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

16

Дају сагласност на статут и на 

акт о организацији и 

систематизацији послова 

установе чији су оснивач.

Чл. 28. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе и други 

надлежни органи јединице 

локалне самоуправе

И

17 Систем у области културе

Дужан је да податке о 

установама које је основала 

аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе, 

достави Министарству, у року 

од 30 дана од дана оснивања.

Чл. 32. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И

18 Систем у области културе
Именовање и разрешење 

Директора установа културе

Чл. 34. ст .2 Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19 Систем у области културе Именује директора установе

Чл. 35. ст. 9. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20 Учесници у систему културе

Именовање чланова управног 

одбора из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца 

културне делатности. 

Чл. 41. ст. 3. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21 Учесници у систему културе

Именовање Председника 

управног одбора из реда 

чланова управног одбора

Чл. 41. ст. 4. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

22 Учесници у систему културе

Давање сагласности на акте из 

члана 44. става 1. тач. 5. и 6. 

Закона о култури, када је 

оснивач установе Република 

Србија. аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе 

Чл. 44. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

23 Учесници у систему културе

Прописује ближе услове и 

начин стицања права на уплату 

доприноса из става 1. овог 

члана 

Чл. 70. ст. 2 . Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

24 Програми у области културе

Обезбеђивање просторних 

услова за рад аматерских 

културно-уметничких 

друштава, односно савеза и 

аматерских група који 

реализују аматерске културне 

програме и обезбеђивање  

средстава за реализовање 

програма који су од 

регионалног и локалног 

значаја.

Чл. 72. ст. 4. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

25 Програми у области културе

Утврђивање који ће се 

културни програми, односно 

делови програма, текући 

расходи издаци установа 

финансирати средствима 

буџета  јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 75. ст. 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И

26 Програми у области културе

Одлучивање о висини 

средстава за финансирање 

програма које установе 

културе достављају као и 

предрачуна трошкова 

потребних за остваривање тих 

програма. 

Чл. 75. ст. 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

27 Пројекти у области културе 

Закључивање годишњих 

уговора о финансирању 

одобрених програма и делова 

програма.

Чл. 75. ст. 3. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

28 Учесници у систему културе

Расписује, најмање једном 

годишње, јавне конкурсе ради 

прикупљања предлога за 

финансирање или 

суфинансирање пројеката у 

култури, као и пројеката 

уметничких, односно стручних 

и научних истраживања у 

култури.

Чл. 76. ст. 1 . Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

29 Учесници у систему културе

Образује комисију која 

одлучује о избору пројеката по 

расписаном јавном конкурсу.  

Чл. 76. ст. 4 . Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

30 Пројекти у области културе 

Утврђују висину накнаде за 

рад чланова Комисије у складу 

са расположивим средствима у 

буџету.

Чл. 76. ст. 8. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове културе

И

31 Пројекти у области културе 

Може закључивати уговоре о 

суфинансирању пројеката у 

култури и без јавног конкурса, 

ако се ради о изузетно 

значајном пројекту који није 

било могуће унапред 

планирати и уколико тај 

пројекат испуњава најмање три 

критеријума утврђена актом из 

става 13. овог члана, с тим да 

се за те намене може 

ангажовати највише до 25% на 

годишњем нивоу од укупне 

масе одобрених буџетских 

средстава из става 1. овог 

члана за текућу годину.

Чл. 76. ст. 11 . Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



32 Пројекти у области културе 

Може суфинансирати текуће 

расходе и издатке установа и 

других субјеката у култури 

који се не финансирају редовно 

из њихових буџета, ако својим 

програмима трајније 

задовољавају културне потребе 

грађана на одговарајућем 

подручју.

Чл. 77. ст. 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 

72/09, 13/16, 30/16- исправка) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Институти

Доноси акт о оснивању и 

укидању института, у складу 

са законом.

Чл. 37. Закона о науци и 

истраживањима („Службени 

гласник РС“ број 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

2 Институти

Обезбеђује из буџета јединице 

локалне самоуправе средства 

за финансирање 

научноистраживачке 

делатности

Чл. 103. Закона о науци и 

истраживањима („Службени 

гласник РС“ број 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

3 Институти

Може учествовати у 

суфинансирању програма 

утврђених у члану 12 овог 

закона.

Чл. 104. Закона о науци и 

истраживањима („Службени 

гласник РС“ број 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

4

Евиденција о научној, 

техничкој, технолошкој, 

културној и просветној 

сарадњи са иностранством

Воде евиденцију о оствареној 

научној, техничкој, 

технолошкој, културној и 

просветној сарадњи са 

иностранством која садржи 

податке о основима, 

носиоцима, садржају и 

облицима сарадње, као и 

финансирању те сарадње. 

Чл. 2. и 3. Закона о евиденцији о 

научној, техничкој, технолошкој, 

културној и просветној сарадњи 

са иностранством(„Службени лист 

СРЈ“ број 12/1998)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

ОБЛАСТ: ОДБРАНА, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Одбрана
Израда и ажурирање 

докумената Плана одбране 

Закон о одбрани („Службени 

гласник РС“, бр. 116/07 од 11. 

децембра 2007., 88/09 од 28. 

октобра 2009., 88/09 од 28. 

октобра 2009. - др. закон, 104/09 

од 16. децембра 2009. - др. закон, 

10/15 од 29. јануара 2015., 36/18 

од 10. маја 2018.)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе- 

Секретаријат за послове 

одбране, ванредних 

ситуација, комуникације и 

координације односа са 

грађанима

П

2 Одбрана  и безбедност
Планирање, припреме за 

одбрану и безбедност

Закон о војној, радној и 

материјалној  обавези ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/09 од 28. 

октобра 2009., 95/10 од 17. 

децембра 2010. и 36/18 од 10. маја 

2018.)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе- 

Секретаријат за послове 

одбране, ванредних 

ситуација, комуникације и 

координације односа са 

грађанима

П

3 Ванредне ситуације

Послови процене угрожености 

од елементарних непогода и 

других несрећа и планова 

заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

Закон о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама( "Сл. 

гласник РС", бр. 87/2018 од 13. 

новембра 2018.)                        

Закон о заштити од пожара 

8„Службени гласник РС“, број 

111/09 од 29. децембра 2009, 

20/15 од 24. фебруара 2015, 87/18 

од 13. новембра 2018, 87/18 од 13. 

новембра 2018 - др. закони)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе- 

Секретаријат за послове 

одбране, ванредних 

ситуација, комуникације и 

координације односа са 

грађанима

П

4 Тајност података

Послови усклађивања 

припреме и документа одбране 

и безбедности, и заштите 

тајности података са правним 

субјектима на територији града 

Београда 

Закон о тајности података 

(„Службени гласник РС“, бр. 

104/09 од 16. децембра 2009.)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе- 

Секретаријат за послове 

одбране, ванредних 

ситуација, комуникације и 

координације односа са 

грађанима

П

ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Основи система образовања

Води евиденцију и обавештава 

предшколску установу, 

односно основну школу која 

остварује припремни 

предшколски програм о деци 

која су стасала за похађање 

припремног предшколског 

програма, у складу са 

посебним законом.

Чл. 17. Закона о основама система 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19); Чл. 

23. ст. 1. Закона о предшколском 

васпитању и 

образовању („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 101/17, 113/17 др. 

закон, 10/19)     

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2 Основи система образовања

Води евиденцију и обавештава 

школу и родитеље, односно 

друге законске заступнике, о 

деци која треба да се упишу у 

први разред основне школе 

најкасније до краја фебруара 

текуће године за наредну 

школску годину.

Чл. 22. Закона о основама система 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19): 

чл.55. Закона о основном 

образовању и 

васпитању („Службени гласник 

РС“ број 55/13, 101/17, 27/18- др. 

закон, 10/19) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3
Центар за стручно 

усавршавање

Може самостално или у 

сарадњи са другом јединицом 

локалне самоуправе да оснује 

центар за стручно 

усавршавање наставника, 

васпитача, стручних 

сарадника, директора, 

секретара и других учесника у 

остваривању образовања и 

васпитања (у даљем тексту: 

центар), у складу са законом 

којим се уређују јавне службе.

Чл. 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4
Интерресорна комисија

Образује интерресорну 

комисију на основу споразума 

о сарадњи између установа 

система образовања, државне 

управе и локалне самоуправе, 

социјалне заштите и здравља. 

Чл. 77. Закона о основама система 

образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове друштвених 

делатности

П

5 Мрежа јавних установа

Доноси акт о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о 

мрежи јавних основних школа 

Чл. 104. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

6

Састав и именовање органа 

управљања јавне установе

Именује предстравнике у 

школски одбор средње стручне 

школе.

Чл. 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18-др. закон, 10/19)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАЊЕ



7 Основи система образовања

Оснива савет за образовање 

одраслих ради ефикаснијег 

праћења и остваривања 

образовања одраслих

Чл. 15. ст. 1. Закона о образовању 

одраслих („Службени гласник РС“ 

број 55/13, 88/17_ др. закон, 27/18- 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

8 Основи система образовања

Обавља послове који се односе 

на анализирање и праћење 

стања у подручју развоја 

људских ресурса, 

запошљавања и обуке 

одраслих на свом подручју; 

идентификовања потреба 

тржишта рада и приоритете у 

образовању одраслих на свом 

подручју у сарадњи са 

школском управом;  дост.љање 

предлога за развој програма за 

образовање одраслих 

надлежном министарству;  

предлагање надлежном 

министарству и надлежном 

органу јединице локалне 

самоуправе приоритетне 

програме образовања одраслих 

који се финансирају из буџета 

Републике Србије, односно из 

буџета јединице локалне 

самоуправе

Чл. 15. ст. 4. Закона о образовању 

одраслих („Службени гласник РС“ 

број 55/13, 88/17_ др. закон, 27/18- 

др. закон)

ЈЛС
Савет за образовање 

одраслих
И

9
Предшколско и основно 

образовање и васпитање

Може да оснује предшколску 

установу, у складу са законом.

Чл. 8. и 9. Закона о предшколском 

васпитању и 

образовању („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 101/17, 113/17 др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

11
Предшколско и основно 

образовање и васпитање

Води евиденције и 

обавештавање предшколске 

установе, односно школе, која 

остварује припремни 

предшколски програм и 

родитеље, односно старатеље, 

о деци која су стасала за 

похађање припремног 

предшколског програма, 

најкасније до 1. априла текуће 

године за наредну годину

Чл. 23. ст. 1. Закона о 

предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 101/17, 113/17 др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12
Предшколско и основно 

образовање и васпитање

Вођење евиденције и 

обавештавање школе и 

родитеља, односно других 

законских заступника, о деци 

која треба да се упишу у први 

разред основне школе 

најкасније до краја фебруара 

текуће године за наредну 

школску годину.

Чл. 55. Закона о основном 

образовању и 

васпитању („Службени гласник 

РС“ број 55/13, 101/17, 27/18- др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

13
Предшколско и основно 

образовање и васпитање

Издавање потврде да је 

архивска грађа уништена или 

нестала ако не постоји школа у 

којој је лице стекло 

образовање и васпитање или 

друга установа која је преузела 

евиденцију, односно архивску 

грађу

Чл. 94. Закона о основном 

образовању и 

васпитању („Службени гласник 

РС“ број 55/13, 101/17, 27/18- др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14
Средње образовање и 

васпитање

Учествује у изради 

општинског односно градског 

предлога плана уписа ученика 

у све средње школе са своје 

територије.

Чл. 35. Закона о средњем 

образовању и 

васпитању („Службени гласник 

РС“ број 55/13, 101/17, 27/18- др. 

закон)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове образовања;

И

15

Право на стипендију за 

изузетно надарене ученике и 

студенте

Може својом одлуком, у 

складу са материјалним 

могућностима, утврдити право 

на ученичку, односно 

студентску стипендију или 

кредит, ако је претходно за те 

намене у свом буџету 

обезбедила средства.

Чл. 11а Закона о ученичком и 

студентском 

стандарду („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 55/13, 27/18- др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16
Ученички и студентски 

стандард

Оснива ученички културни 

центар и студентски културни 

центар, на територији ЈЛС

Чл. 24. ст. 1. Закона о ученичком 

и студентском 

стандарду („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 55/13, 27/18- др. 

закон, 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17
Предшколско васпитање и 

образовање

Именује и разрешава чланове 

органа управљања у 

предшколским установама   

Чл.116. ст. 5 Закона о основама 

система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 

88/17,27/18-др. закон и 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

18
Предшколско васпитање и 

образовање

Обезбеђује средства за 

остваривање делатности 

предшколског васпитања и 

образовања.

Чл.189 Закона основном 

образовању и васптању 

("Службени гласник РС", број 

55/13, 101/17, 27/18-др. закон и 

10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19
Предшколско васпитање и 

образовање

Подноси захтев за покретање 

поступка против родитеља, 

односно другог законског 

заступника детета, чије дете 

није благовремено уписано 

односно које не похађа 

припремни предшколски 

програм, најкасније у року од 

15 дана од дана када је о томе 

обавештен.  

Чл. 24 ст.2 Закона о 

предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник 

РС“ број 18/10, 101/17, 113/17 др. 

закон, 95/18-други закон и 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20
Предшколско васпитање и 

образовање

Утврђује мањи, односно 

највиђе 20% већи број деце од 

броја који се уписује у 

васпитну групу у складу са 

критеријумима које прописује 

министар.  

Чл.30 Закона о предшколском 

васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“ број 

18/10, 101/17, 113/17 др. закон, 

95/18-други закон и 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21
Предшколско васпитање и 

образовање

Даје сагласност на почетак и 

завршетак радног времена у 

предшколским установама

Чл. 35 Закона о предшколском 

васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“ број 

18/10, 101/17, 113/17 др. закон, 

95/18-други закон и 10/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Национална стратегија

Обезбеђивање средстава за 

реализацију Стратегије у 

буџету јединице локалне 

самоуправе и из других извора, 

у складу са законом

Чл. 12. ст. 1.  Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

2 Утврђивање акционих планова 

Утврђивање акционих планова 

за спровођење Стратегије на 

својој територији и 

обезбеђивање средстава за 

њихову реализацију

Чл. 12. ст. 2.  Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : ОМЛАДИНА



3 Национална стратегија

Достављање на захтев  

Министарства, а најмање 

једном годишње, извештаја о 

спровођењу акционих планова 

за спровођење Стратегије на 

својој територији 

Чл. 12. ст. 3.  Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове омладине

И

4
Средства за реализацију 

стратегије

У складу са Стратегијом, 

утврђује акционе планове за 

спровођење Стратегије на 

својој територији и у свом 

буџету обезбеђују средства за 

реализацију тих планова.          

Чл. 12 ст. 2 Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове омладине

И

5
Средства за реализацију 

стратегије

Достављаја на захтев 

Министарства, а најмање 

једном годишње, извештај о 

спровођењу акционог плана за 

спровођење Стратегије на 

својој територији.

Чл. 12 ст. 3 Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове омладине

И

6

УДРУЖЕЊА КОЈА 

СПРОВОДЕ ОМЛАДИНСКЕ 

АКТИВНОСТИ

7 Савет за младе
Основање градског и 

општинског савета за младе

Чл. 17. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове омладине

И

8 Канцеларија за младе

Оснивање канцеларија за 

младе ради обезбеђивања 

услова за активно укључивање 

младих у живот и рад 

друштвене заједнице, 

оснажиања младих, пружања 

подршке организовању 

различитих друштвених 

актовности, учењу и 

креативном испољавању 

потреба младих.

Чл. 18. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе на 

предлог надлежног органа 

управе јединице локалне 

самоуправе

И

9

Остваривање јавног интереса у 

областима омладинског 

сектора

Обезбеђује остваривање јавног 

интереса кроз финансирање и 

суфинансирање програма и 

пројеката у областима 

омладинског сектора у 

јединицама локалне 

самоуправе

Чл. 26. ст. 1. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове омладине

И

10

Остваривање јавног интереса у 

областима омладинског 

сектора

Ближе уређује услове и начин 

доделе средстава из буџета 

јединице локалне самоуправе, 

односно одобрења пројеката за 

остваривање потреба и 

интереса младих на територији 

јединице локалне самоуправе

Чл. 26. ст. 3. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове омладине

И

11

Остваривање јавног интереса у 

областима омладинског 

сектора

Ближе уређење услова и 

начина јавног објављивања 

података о предложеним 

програмима и пројектима за 

финансирање, одобреним 

програмима и пројектима и 

реализацији одобрених 

програма и пројеката

Чл. 26. ст. 3. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“ број 

50/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове омладине

И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Канцеларијско пословање

Пријем и евидентирање свих 

предмета по којима решава :

-Скупштина града

-Градоначелник

-Градско веће

-Градска управа

Члан 1. став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“ 80/92, 45/2016, 

98/2016

Глава I тачка 1. Упутства о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“ 10/93, 14/93 

исправка, 67/2016 и 3/2017

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за општу  управу

И

2

Издавање уверења из 

надлежности Секретаријата за 

општу управу и заједничке 

послове (уверења за која није 

надлежан ниједан орган градске 

управе)

1. Издавање уверења у сврху 

смештаја у студентски дом и 

остваривања права за добијање 

студентског кредита

2. Уверење – потврда за 

остваривање права из радног 

односа држављана РС 

запослених у иностранству

3. Уверења о имовном стању 

ради стављања предлога суду 

за ослобађање плаћања 

трошкова парничног поступка 

и трошкова управног поступка

Члан 29. и 30. ЗУП-а „Службени 

гласник РС“ 18/2016 и 95/2018 

аутентично тумачење

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за општу управу

И

3
Део Једниственог бирачког 

списка за Град Суботицу

-Доношење  решења о 

променама у делу ЈБС за град 

Суботицу

-Издавање уверења о упису у 

део ЈБС за град Суботицу 

-издавање потврда о изборном 

и бирачком праву 

-спровођење изборних радњи 

за избор : одборника у 

скупштину града Суботица, 

народних посланика у Народну 

скупштину републике Србије, 

избор Председника Републике

Члан 2. став 3.,4. и члан 6.став 1. 

Закона о једниснтвеном бирачком 

списку „Службени гласник РС“ 

104/2009 и 99/2011

 

Глава I тачка 1. и Глава III тачка 

9. став 1. Упутства за спровођење 

Закона о јединственом бирачком 

списку „Службени гласник РС“ 

15/2012 и 88/2018

 

Глава I члан 1. Закона о избору 

народних посланика  „Сл. гласник 

РС“, бр. 35/2000, 57/2003 - одлука 

УСРС, 72/2003 - др. закон, 

75/2003 - испр. др. закона, 

18/2004, 101/2005 - др. закон, 

85/2005 - др. закон, 28/2011 - 

одлука УС, 36/2011 и 104/2009 - 

др. закон)

 

Члан 2. Закона о избору 

председника Републике 

„Службени гласник РС“ 111/2007 

и 104/2009 – др. закон)  

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за општу управу

П

ОБЛАСТ: ОПШТА УПРАВА



4
Посебан бирачки списак 

националних мањина

-Доношење решења о 

променама у делу посебног 

бирачког списка за град 

Суботицу

-издавање уверења из 

евиденције посебних бирачких 

спискова националних мањина

-спровођење изборних радњи 

за избор чланова националних 

савета националних мањина

Члан 47. , члан 48. тачка 3., члан 

 52. и 53. Закона о националним 

саветима националних мањина 

„Службени гласник РС“ број 

72/2009, 20/2014 – ус, 55/2014 и 

47/2018)“ и члан 1. Правилника о 

начину вођења Посебног бирачког 

списка националних мањина 

„Службени гласник РС“ 61/2018

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за општу управу

П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Водопривреда

Управљање водним објектима 

за уређење водотока и заштиту 

од поплава на водама II реда и 

водним објектима за заштиту 

од ерозије и бујица, осим 

водних објеката за заштиту од 

ерозије и бујица из става 3. 

овог члана, који су у јавној 

својини.

Чл. 23. ст. 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

2 Водопривреда Управљање водама

Чл. 24. ст. 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни органи јединице 

локалне самоуправе
И

3 Водопривреда

Налагања мера за испитивање 

узрока који су довели до 

промене стања водног тела, 

утврђивање рокова за 

постизање циљева и др., уз 

претходно прибављену 

сагласност министарства 

надлежног за водопривреду и 

министарства надлежног за 

послове животне средине

Чл. 36. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС Извршни орган града И

4 Водопривреда
Обезбеђивање заштите од 

штетног дејства вода

Чл. 45. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде;

И

5 Водопривреда

Организовање спровођење 

одбране од поплава на водама 

II реда , у складу са општим 

планом за одбрану од поплава 

и оперативним планом за 

одбрану од поплава.

Чл. 53. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

6 Водопривреда

Доношење опертативних 

планова за одбрану од поплава 

на водама II реда

Чл. 55. ст. 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС Надлежни орган ЈЛС И

7 Водопривреда

Достављање опертативних 

планова за одбрану од поплава 

државном органу надлежном 

за ванредне ситуације.

Чл. 55. ст. 9. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС Надлежни орган ЈЛС И

8 Водопривреда

Дужна је да, за потребе 

новелирања плана управљања 

водама, евидентира све појаве 

и радове који могу да утичу на 

промену стања ерозије и 

бујица и да податке о томе 

доставља јавном 

водопривредном предузећу 

једном годишње.

Чл. 61. ст. 6. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

9 Водопривреда

Одређивање места и начина 

коришћења вода за рекреацију 

и купање, по прибављеном 

претходно мишљењу јавног 

водопривредног предузећа

Чл. 67. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10 Водопривреда

Подношење захтева за 

одређивање зоне санитарне 

заштите, а у случају када се 

зона санитарне заштите 

простире на територији две 

или више ЈЛС- свака ЈЛС 

подноси захтев појединачно

Чл. 77. ст. 4. и 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

11 Водопривреда

Доношење акта о испуштању 

отпадних вода у јавну 

канализацију

Чл. 98. ст. 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12 Водопривреда

Водна акта доноси, на 

територији града Београда 

надлежни орган Града, а на 

територији јединице локалне 

самоуправе надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, 

у року од два месеца од дана 

подношења захтева за 

издавање водног акта

Чл. 114. ст. 1. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Надлежни орган града, 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе

И

13 Водопривреда

Водни услови за објекте и 

радове из става 1. тач. 1), 2), 

3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 

12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 

26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 

33), 35), 36) и 39) овог члана 

издају се у поступку 

обједињене процедуре коју 

спроводи надлежни орган у 

складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња 

и саставни су део локацијских 

услова као јавне исправе.

Чл. 117. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Надлежни орган у складу са 

законом којим се уређује 

планирање и изградња

П

14 Водопривреда

Издавање водних услова за 

објекте из члана 117. тач. 20) 

до 35) и 39) овог закона

Чл. 118. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Јавно водопривредно 

предузеће
И

15 Водопривреда

Издаје, изузетно од става 2. 

овог члана, водне услове за 

депоновање речних наноса, 

камена и другог материјала из 

корита водотока, спрудова и 

речних алувиона, на водном 

земљишту на територији града 

Београда 

Чл. 118. ст. 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган Града Београда 

надлежан за послвове 

водопривреде

И

16 Водопривреда
Иѕдавање водних услова из 

члана 117. тачка 36, 37 и 38.

Чл. 118. ст. 4. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА



17 Водопривреда

По службеној дужности 

прибавља мишљење јавног 

водопривредног предузећа у 

поступку издавања водних 

услова, у оквиру поступка 

спровођења обједињене 

процедуре у складу са законом 

којим се уређује планирање и 

изградња, у оквиру рока за 

достављање услова за 

пројектовање предвиђеног 

законом којим се уређује 

планирање и изградња, за 

објекте и радове из става 4. 

овог члана.

Чл. 118. ст. 8. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

18

Доставља, ради информисања, 

електронским путем органу, 

односно јавном 

водопривредном предузећу из 

члана 118. ст. 1. до 3. овог 

закона надлежним за издавање 

водних услова грађевинску 

дозволу и пројекат за 

грађевинску дозволу.

Орган, односно јавно 

водопривредно предузеће из 

члана 118. ст. 1. до 3. овог 

закона, уколико утврде 

неусклађености са издатим 

водним условима, су дужни да 

надлежни орган који спроводи 

обједињену процедуру и 

инспекцијске органе који врше 

надзор над применом одредаба 

овог закона и закона којим се 

уређује планирање и изградња, 

у року од 10 дана рачунајући 

од дана пријема грађевинске 

дозволе и пројекта за 

грађевинску дозволу, обавесте 

у писаном облику да ли је 

Чл. 118а. ст. 1. и 2. Закона о 

водама („Службени гласник РС“, 

број 30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 

95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган надлежан за 

спровођење обједињене 

процедуре  за издавање 

грађевинске дозволе

П

19 Водопривреда

Уколико утврде 

неусклађености са издатим 

водним условима, су дужни да 

надлежни орган који спроводи 

обједињену процедуру и 

инспекцијске органе који врше 

надзор над применом одредаба 

овог закона и закона којим се 

уређује планирање и изградња, 

у року од 10 дана рачунајући 

од дана пријема грађевинске 

дозволе и пројекта за 

грађевинску дозволу, обавесте 

у писаном облику да ли је 

пројекат за грађевинску 

дозволу урађен у складу са 

водним условима издатим у 

поступку спровођења 

обједињене процедуре.

Чл. 118а. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган, односно јавно 

водопривредно предузеће из 

члана 118. ст. 1. до 3. овог 

закона

П

20 Водопривреда

Доношење решења о преносу 

права стечених на основу 

водне сагласности

Чл. 120. ст. 8. и 9 . Закона о 

водама („Службени гласник РС“, 

број 30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 

95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

21 Водопривреда

Доношење решења о 

утврђивању престанку важења 

водне сагласности

Чл. 121. ст. 2. Закона о водама 

(Службени гласник РС“ број 

30/10, 93/12, 101/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

22 Водопривреда Издавање водне дозволе

Чл. 122. ст. 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

23 Водопривреда

Давање сагласности за пренос 

права стечених на основу 

водне дозволе

Чл. 125. ст. 1. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

24 Водопривреда

Доношење решења о 

утврђивању престанку важења 

водне дозволе

Чл. 126. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

25 Водопривреда

Решавање о утврђивању 

престанку важења водне 

дозволе

Чл. 126. ст. 2. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

26 Водопривреда

Дужни су да Министарству 

достављају податке из водне 

књиге.

Чл. 130. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове водопривреде

И

27 Водопривреда

Вршење инспекцијског надзора 

из Чл. 196. ст. 1 до 4. на 

територији града Београда

Чл. 196. ст. 6. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10,  93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ГБ

Орган Града Београда 

надлежан за послвове 

водопривреде

П

28 Водопривреда

Прикупљање података о 

поплавама на водама другог 

реда и њихово достављање 

јавном водопривредном 

предузећу

Чл. 12. ст. 2. Правилника о 

утврђивању методологије за 

израду прелиминарне процене 

ризика од поплава („Службени 

гласник РС“ број 1/12)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

29 Водопривреда

Прикупљање података који се 

уносе у Водни информациони 

систем

Чл. 7. Правилника о садржини и 

начину вођења водног 

информационог система, 

методологији, структури, 

категоријама и нивоима 

сакупљања података, као и о 

садржини података о којима се 

обавештава јавност („Службени 

гласник РС“ број 54/11)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

30 Водопривреда

Достављање министарству у 

протеклом месецу издатих 

водних услова, сагласности, 

дозвола,потврда и н алога, као 

и образаца у електронској 

форми

Чл. 16. Правилника о садржини и 

начину вођења и обрасцу водне 

књиге („Службени гласник РС“ 

број 86/10)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

31
Пољопривреда и рурални 

развој

Могу да утврђују мере 

подршке за спровођење 

пољопривредне политике за 

подручје територије аутономне 

покрајине и јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 14. ст.1 Закона о 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“ број 

41/09, 10/13 - др. закон, 101/16)

ЈЛС

Орган јединие локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде

И



32
Пољопривреда и рурални 

развој

Могу да утврђују мере 

подршке за спровођење 

пољопривредне политике за 

подручје територије аутономне 

покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних 

плаћања, а која се не односе на 

регресе за трошкове 

складиштења у јавним 

складиштима и регресе за 

репродуктивни материјал и то 

само за вештачко 

осемењавање, као и мере 

политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне 

покрајине и јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 13. ст. 1. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени 

гласник РС“ број 10/13, 142/14, 

103/15, 101/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове пољопривреде

И

33
Пољопривреда и рурални 

развој

Оснивање правних лица за 

подршку за спровођење 

пољопривредне политике и 

политике руралног развоја.

Чл. 13. ст. 2. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени 

гласник РС“ број 10/13, 142/14, 

103/15, 101/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове пољопривреде

И

34
Пољопривреда и рурални 

развој

Доношење програма подршке 

за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног 

развоја, уз претходну 

сагласност министарства

Чл. 13. ст. 4. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени 

гласник РС“ број 10/13, 142/14, 

103/15, 101/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове пољопривреде

И

35
Пољопривреда и рурални 

развој

Подношење министарству 

извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политике и 

политике руралног развоја...

Чл. 13. ст. 6. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени 

гласник РС“ број 10/13, 142/14, 

103/15, 101/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе  надлежан за 

послове пољопривреде

И

36
Пољопривреда и рурални 

развој

Доношење програма развоја 

саветодавних послова у 

пољопривреди на подручју 

јединице локалне самоуправе

Чл. 27. ст. 6. Закона о обављању 

саветодавних и стручних послова 

у области 

пољопривреде („Службени 

гласник РС“ број 30/10)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

37 Пољопривредно земљиште
Контрола спровођења 

противерозионих мера

Чл. 19. ст. 1. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

38 Пољопривредно земљиште
Уврђивање програма заштите 

земљишта од еолске ерозије

Чл. 19. ст. 2. тач. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

39 Пољопривредно земљиште

Доношење решења о накнади 

за промену намене 

пољопривредног земљишта

Чл. 23. ст. 1. тач. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

40 Пољопривредно земљиште

Прописивање мера за заштиту 

од пољске штете и спаљивања 

органских остатака на 

пољопривредном земљишту

Чл. 28. ст. 4. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

41 Пољопривредно земљиште

Прописивање мера за азаштиту 

пољопривредног земљишта од 

мраза, града, пожара и других 

елементарних непогода

Чл. 29. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник 

РС“ број 62/06, 65/08-др.закон и 

41/09, 112/15, 80/17, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

42 Пољопривредно земљиште

Одређивање територије 

катарских општина односно 

делова катарских општина који 

се уређују комасацијом

Чл. 32. ст. 1. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

43 Пољопривредно земљиште

Доношење програма 

комасације, уз сагласност 

министарства надлежном за 

послове пољопривреде

Чл. 32. ст. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

44 Пољопривредно земљиште
Доношење одлуке о 

спровођењу комасације

Чл. 34. ст. 1. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

45 Пољопривредно земљиште

Објављивање одлуке о 

спровођењу комасације у 

службеном гласилу ЈЛС

Чл. 34. ст. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

46 Пољопривредно земљиште

Образовање комисије за 

комасацију, истовремено са 

доношењем одлуке о 

спровођењу комасације

Чл. 35. ст. 1. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

47 Пољопривредно земљиште
Доношење решења о 

расподели комасационе масе

Чл. 43. ст. 1. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Комисија јединице локалне 

самоуправе за комасацију
И

48 Пољопривредно земљиште

Доношење одлуке о покретању 

поступка за добровољно 

груписање земљишног поседа

Чл. 48. ст. 3. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

49 Пољопривредно земљиште

Доношење годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољ.земљишта у државној 

својини, уз претходно 

мишљење комисије коју 

образује председник 

општине/градоначелник

Чл. 60. ст. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

50 Пољопривредно земљиште

Доношење одлуке о давању на 

коришћење пољ.земљишта у 

државној својини без плаћања 

накнаде , уз сагласност 

министарства надлежног за 

послове пољопривреде

Чл. 61. ст. 4. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

51 Пољопривредно земљиште

Доношење одлуке о давању на 

коришћење пољ.земљишта у 

државној својини из става 5. и 

6. овог закона без плаћања 

накнаде , уз сагласност 

министарства надлежног за 

послове пољопривреде

Чл. 61. ст. 7. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И



52 Пољопривредно земљиште

Доношење одлуке о давању на 

коришћење пољ.земљишта у 

државној својини уз накнаду, 

уз сагласност министарства 

надлежног за послове 

пољопривреде

Чл. 61.а ст. 2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

53

Спроводи поступак давања у 

закуп, односно на коришћење 

пољопривредног земљишта у 

државној својини спроводи 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе

Чл. 62. ст. 4.  Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде

И

54 Пољопривредно земљиште

Доношење одлуке о 

расписивању јавног огласа и 

одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини, уз 

сагласност министарства 

надлежног за послове 

пољопривреде

Чл. 64. ст. 3. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

55 Пољопривредно земљиште

Доноси одлуку о расписивању 

јавног огласа из става 1. овог 

члана, у року од 60 дана од 

дана доношења Годишњег 

програма, уз сагласност 

Министарства.

Чл. 64. ст. 3. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

56 Пољопривредно земљиште

Обављање стручних послова у 

вези са давањем 

пољопривредног земљишта у 

државној својини у закуп

Чл. 64. ст. 8. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС Општинска/градска управа И

57 Пољопривредно земљиште

Доноси Одлуку о праву 

првенства закупа  у року од 30 

дана од дана пријема доказа из 

става 3. овог члана.

Чл. 64а. ст. 4. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

58 Пољопривредно земљиште

Расписује и спроводи поступак 

права пречег закупа, 

расписивањем јавног позива.

Чл. 64а. ст. 10. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

59 Пољопривредно земљиште

Доноси одлуку о давању у 

закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

по основу права пречег закупа 

уз сагласност Министарства.

Чл. 64а. ст. 24. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове пољопривреде 

И

60 Пољопривредно земљиште

Спроводи поступак јавног 

надметања, ако се на основу 

јавног позива из ст. 10. и 11. 

овог члана пољопривредно 

земљиште у државној својини 

не изда по основу права пречег 

закупа.

Чл. 64а. ст. 12. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Скупштина  јединице 

локалне самоуправе преко 

Комисије

И

61 Пољопривредно земљиште
Утврђује висину закупнине из 

ст. 19. и 20. овог члана.

Чл. 64а. ст. 23. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Скупштина  јединице 

локалне самоуправе преко 

Комисије

И

62 Пољопривредно земљиште

Обавља послове увођења у 

посед пољопривредног 

земљишта у државној својини 

које је дато у закуп, односно на 

коришћење

Чл. 66. ст. 4. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Општинска, односно градска 

управа у сарадњи са 

надлежном пољопривредном 

инспекцијом и органом 

надлежним за послове 

вођења јавне евиденције о 

непокретностима односно 

геодетском организацијом

И

63 Пољопривредно земљиште

Доставља Министарству 

извештај о уплати средстава 

остварених од давања у закуп 

пољопривредног земљишта у 

државној својини, односно 

објеката у државној својини 

најкасније до 10. новембра 

текуће године, као и годишњи 

извештај о коришћењу 

средстава за реализацију 

програма из става 1. овог члана 

за текућу годину до 31. јануара 

наредне године.

Чл. 71. ст. 3. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пољопривреду

И

64 Пољопривредно земљиште

Опредељује површине за 

продају пољопривредног 

земљишта у државној својини, 

и то почевши од најмањих 

катастарских парцела, и 

објављује јавни позив за 

прикупљање понуда уз 

сагласност Министарства

Чл. 72в. ст.2. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пољопривреду

И

65 Пољопривредно земљиште

Разматра понуде и ако су 

испуњени сви услови 

предвиђени овим законом 

доноси одлуку о продаји уз 

претходну сагласност 

Министарства.

Чл. 72в. ст.5. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 

112/15, 80/17, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пољопривреду

И

66 Шумарство

Доставља извештај о трошењу 

средстава из става 2 овог члана 

Министарству најкасније до 

31. марта текуће за претходну 

годину

Чл. 88. ст. 3. Закона о шумама 

(„Службени гласник РС“ број 

30/10 и 93/12, 89/15, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове шумарства

И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Регионални развој

Сарађују са Министарством у 

припреми предлога региналне 

стратегије.

Чл. 16. Закона о регионалном 

развоју („Службени гласник РС“ 

брoj 51/09 и 30/10, 89/15)

ЈЛС

Орган локалне  самоуправе 

надлежан за регионални 

развој 

И

2 Регионални развој

Доношење Стратегије 

регионалног развоја за 

територију града Београда

Чл. 21. Закона о регионалном 

развоју („Службени гласник РС“ 

брoj 51/09 и 30/10, 89/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3 Регионални развој

Обезбеђује средства за рад, 

реализацију развојних 

пројеката и обављање послова 

регионалне развојне агенције

Чл. 38. Закона о регионалном 

развоју („Службени гласник РС“ 

брoj 51/09 и 30/10, 89/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Давање претходне сагласности 

за употребу грба, заставе, 

амблема, ознаке или другог 

симбола уз пословно име 

привредног друштва

Чл. 25. ст. 2. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник 

РС“ брoj 36/11, 99/11 и 83/14, 

5/15, 44/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : ПРИВРЕДА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ



5

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Давање претходне сагласности 

за коришћење назива 

Републике Србије, АП и ЈЛС у 

пословном имену привредног 

друштва

Чл. 29. ст. 1. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник 

РС“ брoj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 

44/18,95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

6

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Упућивање захтева за брисање 

назива РС,АП,ЈЛС у 

пословном имену привредног 

друштва

Чл. 29. ст. 5. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник 

РС“ брoj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 

44/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

7

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Доноси акт о оснивању јавног 

предузећа.

Чл. 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

8

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Даје сагласност на одлуке из 

члана 22. закона

Чл. 22. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Именује директора јавног 

предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе

Чл. 24. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Даје сагласност на избор 

представника јавног предузећа 

у скупштини друштва капитала 

из члана 3. став 2. тачка 1) 

овог закона

Чл. 26. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

11

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Даје сагласност на акт о 

исплати стимулације 

директора и извршног 

директора који доноси 

надзорни одбор

Чл. 29. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Образује Комисију за 

спровођење конкурса за 

именовање директора јавног 

предузећа на територији 

јединице локалне самоуправе

Чл. 34. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

13

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Предлаже а орган јединице 

локалне самоуправе надлежан 

за именовање директора јавног 

предузећа доноси одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за 

избор директора јавног 

предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе.

Чл. 38. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Припрема предлог акта о 

именовању првог кандидата са 

ранг листе и доставља га 

органу јединице локалне 

самоуправе надлежном за 

именовање директора јавног 

предузећа

Чл. 41. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

15

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Подноси предлог за разрешење 

директора јавног предузећа 

чији је оснивач  јединица 

локалне самоуправе

Чл. 48. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

.Даје сагланост на избор 

директора из става 3. члана 53. 

Закона

Чл. 53. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

.Даје сагланост на годишњи, 

односно трогодишњи програм 

пословања 

Чл. 59. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

18

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

.Даје сагланост на посебни 

годишњипрограм  пословања 

Чл. 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

.Сачињава и доставља 

министарству информацију о 

степену усклађености 

планираних и реализованих 

активности.

Једном годишње доставља 

министарству анализу 

пословања јавних предузећа, са 

предузетим мерама за 

отклањање поремећаја у 

пословању јавног предузећа.

Чл. 64. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

Неће извршити оверу обрасца 

за контролу обрачуна и 

исплате зарада уколико јавно 

предузеће чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе 

не спроводи годишњи, односно 

трогодишњи програм 

пословања у делу који се 

односи на зараде или 

запошљавање

Чл. 66. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

У случају поремећаја у 

пословању јавног предузећа 

јединица локалне самоуправе, 

предузима мере којима ће се 

обезбедити услови за 

несметано обављање 

делатности од општег 

интереса, осим ако је 

оснивачким актом и законом 

којим се одређује делатност од 

општег интереса другачије 

одређено, а нарочито:

1) промену унутрашње 

организације;

2) разрешење органа које 

именује и именовање 

привремених органа;

3) ограничење у погледу права 

располагања појединим 

средствима у јавној својини;

4) друге мере одређене 

законом којим се одређују 

делатности од општег интереса 

и оснивачким актом.

Чл. 67. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



22

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

За време ратног стања или 

непосредне ратне опасности, 

може у јавном предузећу 

утврдити организацију за 

извршавање послова од 

стратешког значаја за 

Републику Србију, аутономну 

покрајину или јединицу 

локалне самоуправе.

Чл. 68. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

РС/АП/ЈЛС

Влада, надлежни орган 

аутономне покрајине, 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе

И

23

Развој привреде, 

субвенционисање и осигурање 

кредита и извозних послова

Даје сагласност на:

1) статут;

2) давање гаранција, авала, 

јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира 

делатности од општег 

интереса;

3) тарифу (одлуку о ценама, 

тарифни систем и др.) осим 

ако другим законом није 

предвиђено да ту сагласност 

даје други државни орган;

4) располагање (прибављање и 

отуђење) средствима у јавној 

својини која су пренета у 

својину јавног предузећа, 

велике вредности, која је у 

непосредној функцији 

обављања делатности од 

општег интереса, утврђених 

оснивачким актом;

5) акт о општим условима за 

испоруку производа и услуга;

6) улагање капитала;

7) статусне промене;

8) акт о процени вредности 

Чл. 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

24

Развој привреде, кредитирање 

привреде, субвенционисање и 

осигурање кредита и извозних 

послова

Ако оцени да могу наступити 

штетне последице за живот и 

здравље људи или њихову 

безбедност и безбедност 

имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, 

поступа у складу са законом,   

у случају да у јавном 

предузећу нису обезбеђени 

услови за остваривање 

редовног процеса рада услед 

више силе.

Чл. 73. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник 

РС“ брoj 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1

Социјално-економски савет за 

територију аутономне 

покрајине или јединице 

локалне самоуправе

Може да се оснује споразумом 

између надлежног извршног 

органа  јединице локалне 

самоуправе, синдиката и 

послодаваца, основаних за 

територију  јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 14. Закона о Социјално-

економском савету („Службени 

гласник РС“ број 125/04)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2
Радни односи у државним 

органима

Одлучује о правима, обавезама 

и одговорностима утврђеним 

овим законом запослених и 

постављених односно 

изабраних лица у државном 

органу, ако овим законом није 

друкчије утврђено.

Чл.4. Закона о запосленима у АП 

и ЈЛС („Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

3 Пријем у радни однос

Доноси одлуку о избору 

између пријављених кандидата 

доноси  у року од 15 дана од 

дана истека рока за 

оглашавање; доноси решење о 

пријему у радни однос.

Чл.106. и 107.Закона о 

запосленима у АП и ЈЛС 

(„Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

4

Распоређивање запослених и 

постављених лица

Може распоредити запосленог 

на друго радно место у истом 

органу које одговара његовој 

стручној спреми и радним 

способностима.

Чл. 4.и 112.Закона о запосленима 

у АП и ЈЛС („Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

5

Распоређивање запослених и 

постављених лица Доноси одлуку о преузимању, 

распоређивању и упућивању.

Чл.4, у вези са чл. 8-15.Закона о 

запосленима у АП и 

ЈЛС(„Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

6

Права и дужности запослених и 

постављених лица

Актом државног органа 

одређују се, у складу са 

законом, послови или подаци 

који представљају државну, 

војну или службену тајну.

Чл.35.Закона о запосленима у АП 

и ЈЛС („Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

7 Накнаде и друга примања

Даје предлог за награђивање 

запосленог, односно 

постављеног лица.

Чл.133ђ. 133e. I 133ж.Закона о 

запосленима у АП и 

ЈЛС(„Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

8
Одговорност запослених и 

постављених лица

Утврђује постојање штете, 

њену висину, околности под 

којима је настала, ко је штету 

проузроковао и како је 

надокнађује.

Чл.153.Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

9
Одговорност запослених и 

постављених лица

Води дисциплински поступак 

против запосленог и изриче  

дисциплинску меру.

Чл. 141. Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

10
Одговорност запослених и 

постављених лица

Покреће дисциплински 

поступак против запосленог у 

државном органу.

Чл.141.Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

11
Одговорност запослених и 

постављених лица

Доноси се решење којим се 

запослени оглашава кривим и 

изриче му се дисциплинска 

мера, ослобађа се од 

одговорности или се поступак 

обуставља, по спроведеном 

дисциплинском поступку 

Чл.144.Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

12

Престанак радног односа и 

права по престанку радног 

односа

Доноси одлуку о 

распоређивању запослених из 

става 1. овог члана односно  

доноси решење којим се 

утврђује да је запослени, 

односно постављено лице, 

остао нераспоређен.

Чл.166 Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе преко 

функционера који руководи 

државним органом

И

ОБЛАСТ : РАДНИ ОДНОСИ, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БOРАЧКА ПИТАЊА
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Престанак радног односа и 

права по престанку радног 

односа

Преузима потребан број 

запослених и постављених 

лица који су радили на 

преузетим пословима, у 

случају укидања државног 

органа;  доноси решења о 

распоређивању запослених 

који су преузети; доноси 

решења о распоређивању 

постављених лица.

Чл.91.Закона о запосленима у АП 

и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И

14

Престанак радног односа и 

права по престанку радног 

односа

Доноси решење о 

распоређивању запослених 

који имају статус 

нераспоређених, а решења о 

распоређивању постављених 

лица која имају статус 

нераспоређених доноси орган 

који их је поставио.

Чл. 4, у вези са чл. 166- 169. 

Закона о запосленима у АП и 

ЈЛС(„Сл.гласник РС“, бр.21/16, 

113/17,113/17-др.закон, 95/18) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И

15

Престанак радног односа и 

права по престанку радног 

односа

Преузима, у складу са 

потребама органа, потребан 

број запослених и постављених 

лица за обављање преузетих 

послова.

Чл. 91. Закона о запосленима у 

АП и ЈЛС(„Сл.гласник РС“, 

бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон, 

95/18) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И

16

Посебни облици запошљавања 

и радног ангажовања особа са 

инвалидитетом

Оснива радни центар, као и 

организације особа са 

инвалидитетом или 

организације њихових 

законских заступника.

Чл. 44. Закона о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању 

особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 32/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;  
И

17
Активна политика 

запошљавања

Оснива локални савет

Чл. 28. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај 

незапослености („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 30/10 - др. 

закон, 88/10, 38/15, 113/17- други 

закон, 113/17)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

запошљавање

И

18
Активна политика 

запошљавања

Може усвојити локални 

акциони план запошљавања.

Чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај 

незапослености („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 30/10 - др. 

закон, 88/10, 38/15, 113/17- други 

закон, 113/17)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

запошљавање

И

19
Активна политика 

запошљавања

Могу да утврде делатности, 

критеријуме и средства за 

спровођење јавних радова од 

интереса за ту територију. 

Чл. 57. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај 

незапослености („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 30/10 - др. 

закон, 88/10, 38/15, 113/17- други 

закон, 113/17)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20

Привремено уређивање 

основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других 

сталних примања код 

корисника јавних средстава

Доставља министарствима 

надлежним за начин и 

контролу обрачуна и исплате 

зарада у јавним предузећима 

извештај о извршеној уплати 

из члана 7. ст. 1. и 2. овог 

закона.

Чл. 8. Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код 

корисника јавних средстава 

(„Службени гласник РС“ број 

116/14)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

25 Штрајк

Ако се најдоцније пет дана пре 

почетка штрајка не обезбеде 

услови из ст. 1. до 4. члана 10. 

Закона, надлежни државни 

орган, односно надлежни орган 

локалне самоуправе, до дана 

одређеног за почетак штрајка, 

утврдиће мере и начин за 

испуњење тих услова.

Чл. 10. Закона о штрајку  

(„Службени гласник РС“ број 

101/05 - др. закон, 103/12)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

26 Поступак за остваривање права

Решава у првом степену о 

правима из овог закона 

решава, осим о праву на 

изузетно месечно новчано 

примање; 

Чл. 43. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 54/1989, 

„Службени гласник РС“ број 

137/04, 69/12 - УС, 50/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

27 Поступак за остваривање права

У року од 15 дана од дана 

истека рока за жалбу доставља 

решење на ревизију са свим 

списима предмета, односно 

решење на које је изјављена 

жалба.

Чл. 46. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 54/1989), 

(„Службени гласник РС“ број 

137/04, 69/12 - УС, 50/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

28 Поступак за остваривање права

Доноси решење којим се 

признаје право на месечно 

новчано примање.

Чл. 50. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 54/1989), 

(„Службени гласник РС“ број 

137/04, 69/12 - УС, 50/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

29 Поступак за остваривање права

Води евиденцију о износу 

пренетих средстава из 

републичког буџета за борачко-

инвалидску заштиту, о 

корисницима права по овом 

закону, о извршеним 

исплатама и неправилно 

исплаћеним износима и о томе 

саставља извештај.

Чл. 56. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 54/1989), 

(„Службени гласник РС“ број 

137/04, 69/12 - УС, 50/18)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

31

Јединствена евиденција 

података о корисницима права 

у области борачко-инвалидске 

заштите 

У обавези је  да након уноса 

података из чл. 6. и 7. овог 

правилника, у Евиденцију 

општина унесе и доказе који су 

били од значаја за признавање 

права.

Чл. 8. Правилника о Јединственој 

евиденцији података о 

корисницима права у области 

борачко-инвалидске заштите 

(„Службени гласник РС“ број 

54/08)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове борачке и 

инвалидске заштите

П

32

Јединствена евиденција 

података о корисницима права 

у области борачко-инвалидске 

заштите 

Доставља податке из 

Евиденције  Министарству два 

пута месечно, и то од 1. до 5. и 

од 15. до 20. у месецу, ради 

обједињавања у Јединствену 

евиденцију.

Чл. 14. Правилника о 

Јединственој евиденцији података 

о корисницима права у области 

борачко-инвалидске заштите 

(„Службени гласник РС“ број 

54/08)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове борачке и 

инвалидске заштите

П

33

Јединствена евиденција 

података о корисницима права 

у области борачко-инвалидске 

заштите 

Дужни су да успоставе 

Евиденцију општина за све 

кориснике права који су у 

исплати, у складу са овим 

правилником, најкасније до 31. 

децембра 08. године.

Чл. 16. Правилника о 

Јединственој евиденцији података 

о корисницима права у области 

борачко-инвалидске заштите 

(„Службени гласник РС“ број 

54/08)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове борачке и 

инвалидске заштите

П

34

Начин преноса средстава за 

исплату новчаних примања по 

Закону о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица

Прати утрошак пренетих 

средстава и захтев за пренос 

средстава за наредни период 

умањује за износ неутрошених 

средстава у претходном 

периоду.

Чл. 5. Правилника о начину 

преноса средстава за исплату 

новчаних примања по Закону о 

правима бораца, војних инвалида 

и чланова њихових породица 

(„Службени гласник СРС“ број 

18/90 )

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П



35

Начин исплаћивања новчаних 

примања по Закону о правима 

бораца, војних инвалида и 

чланова њихових породица

Врши исплату месечних 

новчаних примања, накнаде 

трошкова путовања, накнаде 

погребних трошкова и помоћи 

у случају смрти

Чл. 2. Правилника о начину 

исплаћивања новчаних примања 

по Закону о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 18/90)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

36

Начин исплаћивања новчаних 

примања по Закону о правима 

бораца, војних инвалида и 

чланова њихових породица

Води евиденцију о извршеним 

исплатама, на 

књиговодственим картицама – 

збирно и аналитички.

Чл. 9. Правилника о начину 

исплаћивања новчаних примања 

по Закону о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица („Службени 

гласник СРС“ број 18/90 )

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

37 Права цивилних инвалида рата 

Може својим прописима 

утврђивати друга права у 

области заштите цивилних 

инвалида рата, већи обим 

права од обима права 

утврђеног овим законом и 

повољније услове за њихово 

остваривање, ако у свом 

буџету обезбеди средства.

Чл. 5. Закона о правима цивилних 

инвалида рата („Службени 

гласник РС“ број 52/96)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

38 Права цивилних инвалида рата 
Решава о правима из овог 

закона, у првом степену

Чл. 11. Закона о правима 

цивилних инвалида рата 

(„Службени гласник РС“ број 

52/96)

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

39

Управно -надзорни послови у 

области борачко-инвалидске 

заштите

Решава о жабли на решење 

општинских органа  управе 

надлежних  за послове борачко 

инвалидске- заштите и  врши 

ревизију  решења 

Чл. 87. Закона о основним 

правима бораца, војних инвалида 

и породица палих бораца  

(„Службени лист СРЈ" бр. 24/98... 

и  " Сл. гласник РС" бр. 50/18), чл. 

46. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и чланова 

њихових породица (" Сл. гласник 

СРС" бр.54/89 и " Сл. гласник РС" 

бр." Сл. гласник РС" бр. 50/18) и 

чл.11. Закона  о правима 

цивилних инвалида рата ("Сл. 

гласник РС" бр. 52/96)       

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за борачко-

инвалидску заштиту

П

40
Заштита лица са 

инвалидитетом 

 

Одређује особе са 

инвалидитетом које остварују 

право на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на 

општим јавним 

паркиралиштима 

Чл.2,3.,i 4.. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/11..и 95/18), чл. 9а 

Одлуке о јавним паркиралиштима  

( "Сл. лист града Београда" 

бр.12/10...и 52/11) и  Правилника 

о одређивању особа које могу 

остварити право на бесплатно 

коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим 

паркиралиштима (" Сл. лист града 

Београда" бр. 104/14...и 123/18)

ЈЛС

Орган  локалне самоуправе 

надлежан за социјалну 

заштиту

И

41 Материјална подршка

 

Признаје статус  енергетски 

угроженог купца

Чл. 10 ст.8 Закона о енергетици 

("Сл. гласник РС"  бр. 145/2014)

Чл. 6. и чл. 14. Уредбе о 

енергетски угроженом купцу("Сл. 

гласник РС"  бр. 113/2015)

ЈЛС

Орган  локалне самоуправе 

надлежан за социјалну 

заштиту

П

42 Права цивилних инвалида рата 

Решавају у другом степену за 

територију Аутономне 

покрајине Војводина, 

територију града Београда, 

града у јединице локалне 

самоуправе, као поверени 

посао.

Чл. 11. Закона о правима 

цивилних инвалида рата 

(„Службени гласник РС“ број 

52/96)

ЈЛС

Орган Града Београда 

надлежан за послове борачке 

и инвалидске заштите

П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Геолошка истраживања

Врши праћење и контролу 

инжењерскогеолошких-

геотехничких истраживања из 

члана 21. став 1. овог закона, 

која се изводе ради 

дефинисања 

инжењерскогеолошких-

геотехничких услова изградње 

и/или санације, као и других 

карактеристика геолошке 

средине за потребе просторног 

и урбанистичког планирања, 

изградње грађевинских 

објеката, заштите природних и 

културних добара и објеката 

геонаслеђа, санације и 

рекултивације терена;

Чл. 32. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

2 Геолошка истраживања

Врши праћење и контролу 

геолошких истраживања 

геотермалних ресурса за 

потребе снабдевања топлотнoм 

енергијом породичног 

домаћинства физичког лица.

Чл. 33. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

3 Геолошка истраживања

Издаје информацију о 

евентуалном ограничењу за 

извођење тих истраживања у 

односу на просторни или 

урбанистички план или друга 

ограничења.

Чл. 50. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

урбанизма

П

4 Геолошка истраживања

Врши праћење и контролу 

коришћења ресурса подземних 

вода и петрогеотермалних 

ресурса за потребе 

водоснабдевања или 

снабдевања топлотнoм 

енергијом породичног 

домаћинства физичког лица.                                                                         

Дужна је да води катастар и 

евиденцију пријава за 

коришћење ресурса из става 1. 

овог члана на својој територији 

и трајно чува извештаје из 

става 4. овог члана и да 

Министарству достави 

извештај о поднетим пријавама 

и извршеној контроли за 

претходну календарску годину, 

најкасније до 31. јануара 

наредне године.

Чл. 64. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

ОБЛАСТ : РУДАРСТВО И ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА



5 Геолошка истраживања

Издаје Акт јединице локалне 

самоуправе надлежне за 

послове урбанизма у погледу 

усаглашености експлоатације 

са одговарајућим просторним, 

односно урбанистичким 

плановима и евентуална 

потреба израде планског 

документа нижег ранга.

Чл. 70. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

урбанизма

И

6 Геолошка истраживања

Издаје изјашњење јединице 

локалне самоуправе надлежне 

за послове урбанизма у 

погледу усаглашености 

експлоатације са важећим 

просторним, односно 

урбанистичким плановима и 

евентуалну потребу израде 

планског документа нижег 

ранга;

Чл. 77. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

урбанизма

И

7 Геолошка истраживања

Издаје изјашњење органа 

јединице локалне самоуправе 

надлежног за послове 

урбанизма у погледу 

усаглашености експлоатације 

са урбанистичко – планском 

документацијом и потребе 

израде планског документа 

нижег реда;

Чл. 103. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

урбанизма

И

8 Геолошка истраживања

Доноси посебан програм мера  

за унапређење услова живота 

локалне заједнице

Чл. 160. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9 Геолошка истраживања

Води књигу исправа и 

евиденцију привредних 

субјеката, којима је издато 

одобрење за извођење 

геолошких истраживања и 

експлоатацију.

Чл. 165. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“ број 

101/15, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

11

Услови и начин преноса 

одобрења за примењена 

геолошка истраживања и 

одобрења за експлоатацију 

резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса

Води катастар истражних и 

експлоатационих поља и 

књигу исправа у коју се 

уписује пренос одобрења .

Чл. 5. Правилника о условима и 

начину преноса одобрења за 

примењена геолошка 

истраживања и одобрења за 

експлоатацију резерви 

минералних сировина и 

геотермалних ресурса („Службени 

гласник РС“ број 119/12)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12

Висина и начин плаћања 

накнаде за примењена 

геолошка истраживања 

минералних и других 

геолошких ресурса за 15. 

годину

Шаље носиоцу истраживања 

опомену да поступи у складу 

са одредбама уредбеo висини и 

начину плаћања накнаде за 

примењена геолошка 

истраживања минералних и 

других геолошких ресурса и 

доспели износ плати најкасније 

у року од десет дана од дана 

пријема опомене.

Чл. 6. Уредбе o висини и начину 

плаћања накнаде за примењена 

геолошка истраживања 

минералних и других геолошких 

ресурса за 2015. годину 

(„Службени гласник РС“ број 

136/14)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

13

Услови и начин преноса 

одобрења за примењена 

геолошка истраживања и 

одобрења за експлоатацију 

резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса

Одлучује о захтеву за пренос 

одобрења за примењена 

геолошка истраживања и 

одобрења за експлоатацију 

резерви минералних сировина 

и геотермалних ресурса, са 

носиоца истраживања и/или 

носиоца експлоатације, на 

друго привредно друштво, 

односно друго правно лице или 

предузетника.

Чл. 2. Правилникао условима и 

начину преноса одобрења за 

примењена геолошка 

истраживања и одобрења за 

експлоатацију резерви 

минералних сировина и 

геотермалних ресурса („Службени 

гласник РС“ број 119/12)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Превоз путника у друмском 

саобраћају

Јединице локалне самоуправе 

уређују и обезбеђују, у складу 

са законом, организацију и 

начин обављања јавног превоза 

путника који се обавља на 

територији јединице локалне 

самоуправе и такси превоза.

Члан 52. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају    

( "Сл. гласниг РС", бр. 

68/15,41/18,44/18-др.закон и 

31/19).

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И/П

Посао није унет у табелу, 

те предлажемо да се унесе 

на начин како је овде 

формулисан

2 Надзор

Поверава се општинској, 

односно градској управи, 

односно управи надлежној за 

послове саобраћаја вршење 

послова инспекцијског надзора 

над применом овог закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона у обављању такси 

превоза, лимо сервиса, домаћег 

превоза који се обавља као 

ванлинијски превоз, посебан 

линијски превоз и превоз за 

сопствене потребе, као и 

локалног превоза који се 

обавља као ванлинијски 

превоз, посебан линијски 

превоз и превоз за сопствене 

потребе.

Члан 155. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају  ( 

"Сл. гласниг РС", бр. 

68/15,41/18,44/18-др.закон и 

31/19).

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, преко 

овлашћеног инспектора

П

ОБЛАСТ: САОБРАЋАЈ



3
Превоз терета у друмском 

саобраћају

Вођење евиденције о теретном 

возилу, као и евиденције 

домаћег привредног друштва, 

другог правног лица, 

предузетника, односно 

пољопривредника које обавља 

превоз терета за сопствене 

потребе у домаћем друмском 

саобраћају, осим теретних 

возила чија највећа дозвољена 

маса не прелази 3.500 кг, 

теретних возила школа за 

возаче из става 5. овог члана, 

поверава се општинској, 

односно градској управи, 

односно управи града Београда 

на чијој територији се налази 

седиште домаћег привредног 

друштва, другог правног лица 

или предузетника, односно 

пребивалиште 

пољопривредника.

Члан 3. став 11. Закона о превозу 

терета у друмском саобраћају 

("Сл. гласник РС", бр.68/15, 41/18

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
П

4 Надзор

Поверава се општинској, 

односно градској управи, 

односно управи града Београда 

вршење послова инспекцијског 

надзора над применом овог 

закона и прописа донетих на 

основу овог закона у обављању 

превоза терета у друмском 

саобраћају, осим превоза 

терета у међународном 

друмском саобраћају који се 

обавља на територији 

општине, односно града, 

односно града Београда.

Члан 52.  Закона о превозу терета 

у друмском саобраћају ("Сл. 

гласник РС", бр.68/15, 41/18

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, преко 

овлашћеног инспектора

П

5 Надзор

Надлежни инспектор јединице 

локалне самоуправе, у вршењу 

послова инспекцијског надзора 

над применом прописа којима 

се уређује заштита општинских 

путева и улица, има права, 

дужности и овлашћења 

републичког инспектора за 

државне путеве утврђених 

овим законом.

Члан 108. закона о путевима ("Сл. 

гласник РС, бр. 41/18 и 95/18)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, преко 

овлашћеног инспектора

И

табелу треба допунити и са 

другим овлашћењима јлс 

по овом закону, који се не 

тичу инспекцијског 

надзора

6 Режим саобраћаја

Издавање решења на 

привремену измену режима 

саобраћаја због радова на 

инфраструктурној мрежи и 

објектима на јавној 

саобраћајној површини

Чл. 158. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 

96/15 – др. закон, 9/16 – одлука 

УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон 

87/18 и 23/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

7 Режим саобраћаја

Издавање сагласности на  на 

привремену измену режима 

саобраћаја због одржавања 

манифестација на општинским 

путевима и улицама

Чл. 123. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 

96/15 – др. закон, 9/16 – одлука 

УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон 

87/18 и 23/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

8 Режим саобраћаја

Издавање сагласности на  на 

привремену измену режима 

саобраћаја због одржавања 

манифестација на јавној 

саобраћајној површини

Чл. 43 Одлуке о комуналном 

реду(«Сл.лист града Београда», 

бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 

92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 

75/2016,19/17 , 50/18, 92/18 , 

118/18, 26/19 и 52/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

9 Економски сектор
Припрема и достављање 

предлога Финансијског плана

Чл. 41. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

10 Економски сектор
Припрема и израда 

Финасијског плана

Чл. 50. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

11 Економски сектор

Измена Финасијског плана - 

промене апропријација и 

обезбеђење средстава из текуће 

буџетске резерве

Чл. 61. и 69. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

12 Економски сектор Припрема и измена месечних квота

Чл. 53. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

13 Економски сектор

Предлог програма, пројеката и 

активности за вишегодишње 

финансирање

Чл. 54а Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

14 Економски сектор
Израда годишњих финасијских 

извештаја

Чл. 78. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

15 Економски сектор

Израда захтева и решења о 

преносу средстава принудне 

наплате

Чл. 56а Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И



16 Економски сектор

Дневно, месечно праћење 

реализације Финасијског плана 

у оквиру извршења буџета и 

реализације уговора

Чл. 56. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

17 Економски сектор

Обрада, контрола и 

комплетирање целокупне 

документације, у складу са 

закљученим уговорима или 

другим правним основом, за 

израду захтева за плаћање и 

решења о преносу средстава

Чл. 56. и 58. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

18 Економски сектор

Припрема тромесечног и 

годишњег плана прихода и 

примања и извршење плана

Чл. 49. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

19 Економски сектор

Учествовање у изради плана 

јавних  и поступку јавних 

набавки

Чл. 57. Закона

о буџетском систему

(„Службени гласник РС“   број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18 и 31/2019 )

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

20 Управљање саобраћајем

Прикупљање обрада и анлиза 

параметра саобраћајних 

токова. Спровођење 

управљачких мера применом 

система за праћење рада 

светлосне сигнализације. 

Законa о безбедности саобраћаја 

на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09,53/10, 101/11 и 32/13 – 

oдлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон 

и 9/16 - oдлука УС и 24/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

саобраћај

И

21 Саобраћајно моделовање

Израда макроскопских, 

мезоскопских и 

микросимулационих 

саобраћајног моделовања са 

подацима из делокруга рада 

Секретаријата за саобраћај. 

Ажурирање Транспортног 

модела на оперативном нивоу.

Законa о безбедности саобраћаја 

на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09,53/10, 101/11 и 32/13 – 

oдлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон 

и 9/16 - oдлука УС и 24/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

22
Географско информациони 

системи - ГИС

Развој геодетско катастарског 

информационог система и 

географско информационог 

система (ГИС) и израда 

стручно-аналитичких 

материјале из области 

саобраћаја.Формирања и 

ажурирања просторних база 

података из домена рада 

Секретаријата за саобраћај

Законa о безбедности саобраћаја 

на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09,53/10, 101/11 и 32/13 – 

oдлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон 

и 9/16 - oдлука УС и 24/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

23 Планска документација

Издавање услова за израду 

планске документације: 

Генералног плана Града 

Београда, планова генералне и 

детаљне регулације

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Zakon o putevima 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

24 Планска документација

Издавање саобраћајно-

техничких услова за израду 

Урбанистичких пројеката и 

пројеката 

препарцелације/парцелације  

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Zakon o putevima 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

25 Планска документација

Издавање саобраћајно-

техничких услова за 

Локацијске услове (на основу 

које се добија Грађевинска 

дозвола) према обједињеној 

процедури

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Zakon o putevima 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

26 Планска документација

Издавање мишљења на 

пројектну (уранистичко-

техничку) документацију, у 

делу саобраћајног решења 

Закон о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 i 

37/2019 - др. закон), Закон о 

безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 – др. 

закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 

41/18, 41/18 – др. закон 87/18 и 

23/19), Zakon o putevima 

("Сл.гласник РС", 41/2018 i 

95/2018 - др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

27
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

успостављање или измену 

режима динамичког и 

стационарног саобраћаја у 

редовним условима

члана 157. и 158. Законa о 

безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/18

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

28
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање сагласности на 

саобраћајне пројекте

члана 158. Законa о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 

101/11 и 32/13 – Одлука УС, 

55/14, 96/15 –др. Закон, 9/16 - 

Одлука УС и 24/19

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



29
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

успостављање режима 

саобраћаја: пешачких зона, 

зона успореног саобраћаја, 

зона "30" и зона школа

члан 157. и 158. Законa о 

безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/20

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

30
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења којима се 

применом техничко 

реулативних мера утиче на 

унапређење безбедности 

учесника у саобраћају и 

безбедности путева

члан 157. и 158. Законa о 

безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/21

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

31
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

утврђивање посебног режима 

саобраћаја у зимским условима

члан 52. Законa о путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/2018)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

32
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења о обустави 

саобраћаја на захтев управљача 

пута

члан 66. Законa о о путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/2018)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

33
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

пројектовање и извођење 

радова на додатним 

елементима, објектима и 

опреми државног пута који 

пролази кроз насеље

члан 72. и 84. Законa о о путевима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2018)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

34

Превентивно-промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја

Припрема и спровођење 

кампања из области 

безбедности саобраћаја са 

циљем унапређења знања, 

ставова и понашања свих 

категорија учесника у 

саобраћају; медијске кампање, 

кампање на друштвеним 

мрежаама, израда штампаних и 

других промотивних 

материјала. 

члана 19. Законa о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 

101/11 и 32/13 – Одлука УС, 

55/14, 96/15 –др. Закон, 9/16 - 

Одлука УС и 24/20

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

35
Научно-истраживачки рад у 

области безбедности саобраћаја

Припрема пројектних задатака 

и праћење реализације Студија, 

пројеката и Анализа 

безбедности саобраћаја

члана 19. Законa о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 

101/11 и 32/13 – Одлука УС, 

55/14, 96/15 –др. Закон, 9/16 - 

Одлука УС и 24/20

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

36 Оглашавање

Издају одобрења или одбијају 

издавање одобрења за 

постављање огласних паноа на 

отвореним површинама којима 

државни орган или орган 

јединице локалне самоуправе 

управљају или су овлашћени 

да одређују начин управљања у 

складу са посебним 

прописима.

Члан 41. ст.1. и ст. 4. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16 и 52/19) члан  49. и 

50. Одлуке о оглашавању на 

територији града Београда („Сл. 

лист града Београда”, бр. 

86/16,126/16,36/17, 96/17 , 109/18 

и 26/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

37 Оглашавање

Доношење плана постављања 

огласних паноа на јавним 

површинама и расписивање 

конкурса за избор корисника 

места за постављање паноа на 

тим површинама.

Члан 41. ст.2. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16 и 52/19), члан  16. 

Одлуке о оглашавању на 

територији града Београда („Сл. 

лист града Београда”, бр. 

86/16,126/16,36/17, 96/17 , 109/18 

и 26/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

38 Оглашавање

Утврђује ближе услове и 

критеријуме за спровођење 

конкурса из става 2. члана 41., 

укључујући начин одређивања 

накнаде за постављање паноа, 

односно других огласних 

средстава на јавним 

површинама.

Члан 41. ст.3. Закона о 

оглашавању ("Службени гласник 

РС", број 6/16 и 52/19), Члан 15-47 

Одлуке о оглашавању на 

територији града Београда („Сл. 

лист града Београда”, бр. 

86/16,126/16,36/17, 96/17 , 109/18 

и 26/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

39 Режим саобраћаја

издавање решења за кретање, 

заустављање и паркирање 

теретних моторних возила кроз 

град Београд

 члан 157. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима 

(''Службени гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 

одлуке УС, 55/14, 96/15-др.закон, 

9/2016 одлука УС, 24/18, 41/18, 

41/18-др.закон, 87/18 и 

23/19),члана  2, 3, 4, 5 и 6 Решења 

о режиму саобраћаја теретних и 

запрежних возила кроз Београд 

(''Службени лист града Београда'', 

бр. 67/12, 64/14 и 6/18),члана 3 и 4 

Решење о одређивању улица за 

пешачки саобраћај на територији 

града Београда (Пешачке зоне), 

(''Сл.лист града Београда'', бр. 

66/17)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

40 Режим саобраћаја

Издавање решења на 

привремену измену режима 

саобраћаја због радова на 

инфраструктурној мрежи и 

објектима на јавној 

саобраћајној површини

Чл. 158. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 

96/15 – др. закон, 9/16 – одлука 

УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон 

87/18 и 23/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

41 Режим саобраћаја

Издавање сагласности на  на 

привремену измену режима 

саобраћаја због одржавања 

манифестација на општинским 

путевима и улицама

Чл. 123. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 

96/15 – др. закон, 9/16 – одлука 

УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон 

87/18 и 23/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

42 Режим саобраћаја

Издавање сагласности на  на 

привремену измену режима 

саобраћаја због одржавања 

манифестација на јавној 

саобраћајној површини

Чл. 43 Одлуке о комуналном 

реду(«Сл.лист града Београда», 

бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 

92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 

75/2016,19/17 , 50/18, 92/18 , 

118/18, 26/19 и 52/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

43
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

успостављање или измену 

режима бициклистичког 

саобраћчаја у редовним 

условима

члана 157. и 158. Законa о 

безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/18

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

44
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање сагласности на 

саобраћајне пројекте

члана 158. Законa о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 

101/11 и 32/13 – Одлука УС, 

55/14, 96/15 –др. Закон, 9/16 - 

Одлука УС и 24/19

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



45
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења којима се 

применом техничко 

реулативних мера утиче на 

унапређење безбедности 

учесника у саобраћају и 

безбедности путева

члан 157. и 158. Законa о 

безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/21

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

46
Техничко регулисање 

саобраћаја

Издавање решења за 

пројектовање и извођење 

радова на додатним 

елементима, објектима и 

опреми државног пута који 

пролази кроз насеље

члан 72. и 84. Законa о о путевима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2018)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

47

Превентивно-промотивне 

активности из области urbane 

mobilnosti

Припрема и спровођење 

кампања из области урбане 

мобилности

члана 19. Законa о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 

101/11 и 32/13 – Одлука УС, 

55/14, 96/15 –др. Закон, 9/16 - 

Одлука УС и 24/20

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

48 Правни сектор

Спровођење јавних набавки и 

закључење уговора које 

наручилац закључује са другим 

правним лицима у складу са 

чланом 7а. Закона о јавним 

набавкама

Закон о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке 

организационих јединица Градске 

управе Града Београда

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

49 Правни сектор
Припрема одлуку о јавним 

паркиралиштима

Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/19), 

Одлука о јавним паркиралиштима 

("Сл. лист града Београда", бр. 

12/2010 - пречишћен текст, 

37/2011, 42/2011 -

испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 

89/2014, 96/2016, 36/2017, 

118/2018,

26/2019 и 52/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

50 Правни сектор
Припрема одлуку о 

оглашавању

Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/21), 

Одлука о оглашавању на 

територији града Београда ("Сл. 

лист града Београда", бр. 86/2016, 

126/2016, 36/2017, 96/2017,

109/2018 и 26/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

51 Правни сектор

Припрема одлуке о накнади за 

коришћење јавних путева за 

територију града Београда 

Законa о  путевима (''Сл. гласник 

РС'', бр. 41/2018), Закон о 

накнадама  за коришћење јавних 

добара ("Сл. гласник РС", бр. 

95/2018 и 49/2019), ОДЛУКА

О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ

ПУТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА БЕОГРАДА

("Сл. лист града Београда", бр. 

118/2018 и 26/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

52 Правни сектор

Спровођење активности 

Савета за безбедност 

саобраћаја града Београда 

Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/20) 

Закон о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке 

организационих јединица Градске 

управе Града Београда

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

53 Правни сектор
Регулисање права из радних 

односа

Закон о раду ("Сл. гласник РС", 

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 - 

аутентично тумачење), ЗАКОН

О ЗАПОСЛЕНИМА У 

АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. 

закон), ПОСЕБАН 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за 

државне органе са Анексом 

("Службени гласник РС", бр. 

25/2015, 50/2015, 20/2018 и 

34/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

54 Правни сектор
Регулисање права из радних 

односа

Закон о раду ("Сл. гласник РС", 

бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 - 

аутентично тумачење), ЗАКОН

О ЗАПОСЛЕНИМА У 

АУТОНОМНИМ 

ПОКРАЈИНАМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. 

закон), ПОСЕБАН 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за 

државне органе са Анексом 

("Службени гласник РС", бр. 

25/2015, 50/2015, 20/2018 и 

34/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

55 Правни сектор

Вршење надзора над радом 

јавног предузећа које обавља 

делатност управљања јавним 

путевима града и над радом 

јавних комуналних предузећа 

која обављају делатност 

одржавања општинских 

путева, улица у насељу и 

државних путева (осим ауто-

пута), на територији града и 

делатност управљања јавним 

паркиралиштима.

ЗАКОН О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА ("Сл. гласник 

РС", бр. 15/2016), ЗАКОН О 

КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА ("Сл. гласник 

РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



56 Стационирани саобраћај

Доношење решења за: 

Резервисање паркинг места за 

особе са инвалидитетом;                      

Резервисање паркинг места за 

правна лица и предузетнике;                                                                                                                         

Резервисање паркинг места за 

дипломатске и друге стране 

представнике;                                         

Резервисање паркинг места за 

државне органе и органе 

јединице локалне самоуправе.        

Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/18), 

ЗАКОН О ОПШТЕМ 

УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. 

гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење), 

Одлука о јавним паркиралиштима 

("Сл. лист града Београда", бр. 

12/2010 - пречишћен текст, 

37/2011, 42/2011 -

испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 

89/2014, 96/2016, 36/2017, 

118/2018,

26/2019 и 52/2019), РЕШЕЊЕ О 

ОПШТИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА ("Сл. лист 

града Београда", бр. 44/2009, 

2/2010, 9/2010, 29/2010, 

45/2011,36/2013, 11/2014, 76/2014, 

3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 

80/2016,82/2016, 91/2016, 

102/2016, 40/2017, 91/2017, 

5/2018, 108/2018, 1/2019,4/2019, 

5/2019, 35/2019 и 48/2019)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

57 Стационирани саобраћај

Давање сагласности за 

постављање баште 

угоститељских објеката

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ 

БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ 

ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА ("Сл. лист 

града Београда", бр. 11/2014, 

25/2014 - испр., 34/2014, 2/2015, 

29/2015, 63/2016, 118/2018, 

10/2019 и 26/2019), 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

58 Стационирани саобраћај

Обележавање паркиралишта 

или забране заустављања и 

паркирања возила

Законa о безбедности саобраћаја 

на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – 

Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. 

Закон, 9/16 - Одлука УС и 24/21)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Систем локалне самоуправе

Доношење прописа у вршењу 

своје надлежности, у складу са 

својим правима и дужностима 

утврђеним Уставом, законом, 

другим прописом и статутом

Чл. 5. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2 Систем локалне самоуправе

Оснивање предузећа, установа 

и других организација које 

врше јавну службу за 

остваривање својих права и 

дужности и за задовољавање 

потреба локалног 

становништва, у складу са 

законом и статутом

Чл. 7. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

3 Систем локалне самоуправе

Поверавање правном или 

физичком лицу обављање 

послова из Члана 7. став 1. 

Закона о локалној самоуправи, 

на начелима конкуренције и 

јавности

Чл. 7. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4 Систем локалне самоуправе

Образовање месних заједница 

или других облика месне 

самоуправе ради задовољавања 

општих, заједничких и 

свакодневних потреба 

становништва на одређеном 

подручју, у складу са законом 

и статутом,

Чл. 8. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

5 Систем локалне самоуправе

Сарађивање и удруживање ЈЛС 

ради остваривања заједничких 

циљева, планова и програма 

развоја, као и других потреба 

од заједничког интереса, те 

удруживање средстава и 

образоваање заједничких 

органа, предузећа, установа и 

других организација и служби, 

у складу са законом и статутом

Чл. 13. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

6 Систем локалне самоуправе

Сарађивање са јединицама 

локалне самоуправе других 

држава, у оквиру спољне 

политике Републике Србије, уз 

поштовање територијалног 

јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу с 

Уставом и законом

Чл. 13. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

7 Систем локалне самоуправе

Доношење одлуке о 

успостављању сарадње, 

односно закључењу споразума 

о сарадњи са јединицом 

локалне самоуправе друге 

државе

Чл. 13. ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе, уз 

сагласност Владе

И

8 Систем локалне самоуправе
Оснивање удружења, у складу 

с Уставом и законом

Чл. 13. ст. 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС Надлежни орган ЈЛС И

9 Систем локалне самоуправе

Сарађивање са невладиним 

организацијама, хуманитарним 

организацијама и другим 

организацијама, у интересу 

јединице локалне самоуправе и 

становника са свог подручја

Чл. 13. ст. 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10 Систем локалне самоуправе

У оквиру својих надлежности 

преко својих органа, прати 

процес европских интеграција 

Републике Србије и развија за 

то потребне административне 

капацитете, у складу са 

законом и утврђеном 

политиком Републике Србије.

Чл. 13. ст. 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ: ЛОКАЛНА САМОУПРВА 



11 Систем локалне самоуправе

Управљање имовином 

јединице локалне самоуправе, 

у складу са законом

Чл. 15. ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12 Систем локалне самоуправе

Ближе уређивање статутом и 

другим општим актом начина, 

услова и облика вршења права 

и дужности из своје 

надлежности

Чл. 19. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

13 Систем локалне самоуправе

Доноси свој статут, буџет и 

завршни рачун, просторни и 

урбанистички план и програм 

развоја општине, као и 

стратешке планове и програме 

локалног економског развоја

Чл. 20. ст. 1. тач. 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

14
Финансирање локалне 

самоуправе

Уређује и обезбеђује обављање 

и развој комуналних 

делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског 

земљишта и пословног 

простора;

Чл. 20. ст. 1. тач. 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

15 Систем локалне самоуправе

Стара се о изградњи, 

реконструкцији, одржавању и 

коришћењу локалних путева и 

улица и других јавних објеката 

од општинског значаја;

Чл. 20. ст. 1. тач. 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16 Систем локалне самоуправе

Стара се о задовољавању 

потреба грађана у области 

просвете (предшколско 

васпитање и образовање и 

основно и средње образовање 

и васпитање), 

научноистраживачке и 

иновационе делатности, 

културе, здравствене и 

социјалне заштите, дечије 

заштите, спорта и физичке 

културе;

Чл. 20. ст. 1. тач. 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17 Систем локалне самоуправе

Обезбеђује остваривање 

посебних потреба особа са 

инвалидитетом и заштиту 

права осетљивих група;

Чл. 20. ст. 1. тач. 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

18 Систем локалне самоуправе

стара се о развоју и 

унапређењу туризма, 

занатства, угоститељства и 

трговине;

Чл. 20. ст. 1. тач. 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

19 Систем локалне самоуправе

Доноси и реализује програме 

за подстицање локалног 

економског развоја, предузима 

активности за одржавање 

постојећих и привлачење 

нових инвестиција и 

унапређује опште услове 

пословања;

Чл. 20. ст. 1. тач. 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

20 Систем локалне самоуправе

Стара се о заштити животне 

средине, заштити од 

елементарних и других 

непогода, заштити културних 

добара од значаја за општину;

Чл. 20. ст. 1. тач. 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21 Систем локалне самоуправе

Стара се о заштити, 

унапређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта и 

спроводи политику руралног 

развоја;

Чл. 20. ст. 1. тач. 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

22 Систем локалне самоуправе

Стара се о остваривању, 

заштити и унапређењу 

људских и мањинских права, 

родној равноправности, као и о 

јавном информисању у 

општини;

Чл. 20. ст. 1. тач. 10. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

23 Систем локалне самоуправе

Образује и уређује 

организацију и рад органа, 

организација и служби за 

потребе општине, организује 

службу правне помоћи 

грађанима и уређује 

организацију и рад мировних 

већа;

Чл. 20. ст. 1. тач. 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

24 Систем локалне самоуправе
Утврђује симболе општине и 

њихову употребу;

Чл. 20. ст. 1. тач. 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

25 Систем локалне самоуправе

Управља општинском 

имовином и утврђује стопе 

изворних прихода, као и 

висину локалних такси;

Чл. 20. ст. 1. тач. 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

26 Систем локалне самоуправе
Прописује прекршаје за 

повреде општинских прописа;

Чл. 20. ст. 1. тач. 14. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

27 Систем локалне самоуправе

Обавља и друге послове од 

локалног значаја одређене 

законом (нпр. у областима 

одбране, заштите и спасавања, 

заштите од пожара, 

омладинске политике, 

зоохигијене и др.), као и 

послове од непосредног 

интереса за грађане, у складу 

са Уставом, законом и 

статутом.

Чл. 20. ст. 1. тач. 15. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

28 Систем локалне самоуправе

Обављање као поверене 

послове поједине послове 

инспекцијског надзора из 

области, просвете, здравства, 

заштите животне средине, 

рударства, промета робе и 

услуга, пољопривреде, 

водопривреде и шумарства и 

друге инспекцијске послове у 

складу са законом

Чл. 22. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П



29 Систем локалне самоуправе

Образовање комуналне 

полиције, обезбеђивање и 

организовање вршење послова 

комуналне полиције, у складу 

са законом

Чл. 24. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

Град Надлежни орган града И

30 Систем локалне самоуправе

Образовање статутом градских 

општина, те уређивање 

послова из надлежности града 

које врше градске општине

Чл. 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

Град Надлежни орган града И

31 Систем локалне самоуправе

Доношење статута општине и 

пословника скупштине; 

доношење буџета и завршног 

рачуна општине; утврђивање 

стопа изворних прихода 

општине, као и начина и 

мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада; 

доношење програма развоја 

општине и појединих 

делатности; доноси просторни 

и урбанистички план општине 

и програме уређивања 

грађевинског земљишта; 

доношење прописа и других 

општих аката; бира и 

разрешава локалног 

омбудсмана; расписивање 

општинског референдума и 

референдума на делу 

територије општине, 

изјашњавање о предлозима 

садржаним у грађанској 

иницијативи и утврђивање 

предлога одлуке о 

самодоприносу; оснивање 

служби, јавних предузећа, 

Чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

32 Систем локалне самоуправе

Oснивање сталних или 

повремених радних тела за 

разматрање питања из њене 

надлежности

Чл. 36. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

33 Систем локалне самоуправе

Давање мишљења на предлоге 

прописа и одлука које доноси 

скупштина општине и 

обављање других послова 

утврђених статутом општине

Чл. 36. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Радна тела скупштине 

јединице локалне 

самоуправе

И

34 Систем локалне самоуправе

Представљање и заступање 

општине; предлагање начина 

решавања питања о којима 

одлучује скупштина; давање 

наредби за извршење буџета; 

усмеравање и усклађивање 

рада општинске управе; 

доношење појединачних аката 

за које је овлашћен законом, 

статутом или одлуком 

скупштине; вршење других 

послова утврђених статутом и 

другим актима општине

Чл. 36. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Председник општине, 

односно градоначелник
И

35 Систем локалне самоуправе

Предлагање статута, буџета и 

других одлука и аката које 

доноси скупштина; непосредно 

извршавање и старање о 

извршавању одлука и других 

аката скупштине општине; 

доношење одлуке о 

привременом финансирању у 

случају да скупштина општине 

не донесе буџет пре почетка 

фискалне године; вршење 

надзора над радом општинске 

управе, поништавање или 

укидање аката општинске 

управе који нису у сагласности 

са законом, статутом и другим 

општим актом или одлуком 

које доноси скупштина 

општине; решавање у 

управном поступку у другом 

степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа 

и других организација у 

управним стварима из 

надлежности општине;      

прати реализацију програма 

пословања и врши 

Чл. 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинско, односно градско 

веће
И

36 Систем локалне самоуправе

Припремање нацрта прописа и 

других аката које доноси 

скупштина општине, 

председник општине и 

општинско веће; извршавање 

одлука и других аката 

скупштине општине, 

председника општине и 

општинског већа; решавање у 

управном поступку у првом 

степену о правима и 

дужностима грађана, 

предузећа, установа и других 

организација у управним 

стварима из надлежности 

општине; обављање послова 

управног надзора над 

извршавањем прописа и 

других општих аката 

скупштине општине; 

извршавање закона и других 

прописа чије је извршавање 

поверено општини; обављање 

стручних и других послова 

које утврди скупштина 

општине, председник општине 

и општинско веће; обавља 

Чл. 52. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинска, односно градска 

управа
И

37 Систем локалне самоуправе

Постављање начелника и 

заменика начелника 

општинске управе, односно 

управе за поједине области е, 

на основу јавног огласа, на пет 

година

Чл. 56. ст. 1. и 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Општинско, односно градско 

веће
И

38 Систем локалне самоуправе
Постављање помоћника 

председника општине

Чл. 58. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Председник општине, 

односно градоначелник
И



39 Систем локалне самоуправе
Доношење акта о организацији 

општинске управе

Чл. 59. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе на 

предлог општинског, 

односно градског већа

И

40 Систем локалне самоуправе

Доношење Акта о унутрашњем 

уређењу и систематизацији 

општинске управе, служби и 

организација 

Чл. 59. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинско, односно градско 

веће
И

41 Систем локалне самоуправе
Овлашћења општинске управе 

у обављању управног надзора

Чл. 60. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинска, односно градска 

управа
П

42 Систем локалне самоуправе

Решавање сукоба надлежности 

између општинске управе и 

других предузећа, организација 

и установа кад на основу 

одлуке скупштине општине 

одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или 

других странака, као и између 

општинских управа за поједине 

области

Чл. 62. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинско, односно градско 

веће
И

43 Систем локалне самоуправе

Решавање сукоба надлежности 

између унутрашњих 

организационих јединица

Чл. 62. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Начелник 

општинске/градске управе, 

односно начелник управе за 

поједине области

И

44 Систем локалне самоуправе

Решавање о изузећу начелника 

општинске управе, односно 

начелника управе за поједине 

области

Чл. 64. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Општинско, односно градско 

веће
И

45 Систем локалне самоуправе
Решавање о изузећу службеног 

лица у општинској управи

Чл. 64. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Начелник општинске, 

односно градске управе
И

46 Систем локалне самоуправе

Одржавање расправе и 

достављање образложеног 

одговора грађанима у року од 

60 дана од добијања предлога 

путем грађанске иницијативе

Чл. 68. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

47 Систем локалне самоуправе

Одлучује по примљеном 

предлогу грађана о спровођењу 

поступка јавне расправе.

Чл. 68. ст. 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе, преко 

надлежног одбора

И

48 Систем локалне самоуправе

Разматрање захтева и предлога 

грађана и заузимање става о 

њима, односно доношење 

одговарајуће одлуке или мере 

и обавештавање грађана о 

томе, у року од 60 дана од 

одржавања збора грађана

Чл. 69. ст. 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

49 Систем локалне самоуправе

Расписивање референдума о 

питањима из своје 

надлежности

Чл. 70. ст. 1. и 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 (др. закон), 

47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

50 Систем локалне самоуправе

Обавештавање јавности о свом 

раду преко средстава јавног 

информисања и на други 

прикладан начин

Чл. 71. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

51 Систем локалне самоуправе

Давање потребних података, 

објашњења и обавештења 

грађанима у остваривању 

њихових права и обавеза

Чл. 71. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

52 Систем локалне самоуправе

Омогућавање свима 

подношење притужби на свој 

рад и на неправилан однос 

запослених

Чл. 71. ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

53 Систем локалне самоуправе

Одлучује уз претходно 

прибављено мишљење грађана, 

о образовању, подручју за које 

се образује, промени подручја 

и укидању месних заједница и 

других облика месне 

самоуправе.

Чл. 73. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

54 Систем локалне самоуправе

Поништиће општи акт месне 

заједнице решењем које ступа 

на снагу објављивањем у 

локалном службеном гласилу, 

ако савет месне заједнице не 

поступи по предлозима органа 

из става 1. овог члана.

Чл. 76а. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе који врши 

надзор над законитошћу рада 

и аката месне заједнице 

И

55 Систем локалне самоуправе

Предлаже председнику 

општине, односно 

градоначелнику обустављање 

финансирања активности 

месне заједнице у којима се 

финансијска средства не 

користе у складу са 

финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету 

или законом.

Чл. 76а. ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе који врши 

надзор над законитошћу рада 

и аката месне заједнице 

И

56 Систем локалне самоуправе

Поверавање свим или 

појединим месним заједницама 

и другим облицима месне 

самоуправе вршења одређених 

послова из надлежности 

општине односно града, уз 

обезбеђивање за то потребних 

средстава

Чл. 77. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

57 Систем локалне самоуправе

Пружа помоћ месној заједници 

у обављању административно-

техничких и финансијско-

материјалних послова.

Чл. 77. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за рад 

са месним заједницама

И



58 Систем локалне самоуправе

Давање органима Републике и 

територијалне аутономије 

иницијативе за уређивање 

односа од значаја за локалну 

самоуправу и за предузимање 

мера од значаја за решавање 

питања из оквира права и 

дужности јединице локалне 

самоуправе; подношење 

представки и давање предлога 

у погледу поступања органа 

Републике и територијалне 

аутономије; тражење 

мишљења од надлежног органа 

Републике и територијалне 

аутономије у вези са применом 

закона и других прописа који 

су од непосредног утицаја на 

развој и остваривање локалне 

самоуправе и за рад органа 

јединице локалне самоуправе; 

учествовање, самостално или 

преко својих асоцијација у 

припреми закона и других 

прописа чија је садржина од 

посебног значаја за 

остваривање и развој локалне 

Чл. 79. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

59 Систем локалне самоуправе

По службеној дужности, у 

складу са законом, врше увид, 

прибављају и обрађују податке 

из евиденција, односно 

регистара које у складу са 

посебним прописима воде 

државни органи, органи 

територијалне аутономије, 

јединица локалне самоуправе и 

имаоци јавних овлашћења. 

Чл. 79а. Ст. 1.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Органи и службе јединице 

локалне самоуправе
И

60 Систем локалне самоуправе

Оснивање својих асоцијација, 

ради унапређења развоја 

локалне самоуправе, њене 

заштите и остваривања 

заједничких интереса

Чл. 89. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

61 Систем локалне самоуправе

Утврђивање својих симбола 

(грба и заставе), и њихове 

употребе, у складу са Законом 

локалној самоуправи

Чл. 90. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

62 Систем локалне самоуправе

Утврђивање празника и 

одлучивање о називима улица, 

тргова, градских четврти, 

заселака и других делова 

насељених места на својој 

територији као и о 

додељивању звања „почасни 

грађанин” особи чији су рад и 

достигнућа од посебног значаја 

за општину уз претходну 

сагласност министарства 

надлежног за послове локалне 

самоуправе.

Чл. 93. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе, уз 

претходну сагласност 

министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе

И

63 Систем локалне самоуправе

Покретање поступка за оцену 

уставности или законитости 

закона и другог општег акта 

Републике Србије или 

аутономне покрајине којим се 

повређује право на локалну 

самоуправу

Чл. 95. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

64 Систем локалне самоуправе

Подношење жалбе Уставном 

суду ако се појединачним 

актом или радњом државног 

органа или органа јединице 

локалне самоуправе 

онемогућава вршење 

надлежности јединице локалне 

самоуправе

Чл. 96. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

65 Систем локалне самоуправе

Установљавање лоокалног 

омбудсмана који је овлашћен 

да независно и самостално 

контролише поштовање права 

грађана, утврђује повреде 

учињене актима, радњама или 

нечињењем органа управе и 

јавних служби, ако се ради о 

повреди прописа и општих 

аката јединице локалне 

самоуправе

Чл. 97. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

66 Систем локалне самоуправе

Оснивање савета за 

међунационалне односе, као 

самосталног радног тела, у 

национално мешовитим 

јединицама локалне 

самоуправе

Чл. 98. ст. 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

67 Систем локалне самоуправе

Разматрање питања 

остваривања, заштите и 

унапређивања националне 

равноправности, у складу са 

законом и статутом

Чл. 98. ст. 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Савет за међунационалне 

односе
И

68 Систем локалне самоуправе

Достављање предлога свих 

одлука који се тичу 

националне равноправности на 

мишљење савету за 

међунационалне односе

Чл. 98. ст. 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС

Скупштина и извршни 

органи јединице локалне 

самоуправе

И



69 Систем локалне самоуправе

Покретање поступка пред 

Уставним судом за оцену 

уставности и законитости 

одлуке или другог општег акта 

скупштине јединице локалне 

самоуправе ако сматра да су 

њиме непосредно повређена 

права припадника српског 

народа и националних мањина 

представљених у савету за 

међунационалне односе и 

покретање поступка, под 

истим условима, пред 

Врховним судом Србије за 

оцену сагласности одлуке или 

другог општег акта скупштине 

јединице локалне самоуправе 

са статутом

Чл. 98. ст. 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 (др. закон), 47/18)

ЈЛС
Савет за међунационалне 

односе
И

70 Систем локалне самоуправе
Располагање имовином града 

Београда, у складу са законом

Чл. 5. ст. 4. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд
Надлежни органи града 

Београда
И

71 Систем локалне самоуправе

Врши инспекцијски надзор у 

области водопривреде, уређује 

и обезбеђује услове и начин 

коришћења места за 

постављање пловних објеката 

на делу обале и воденог 

простора, укључујући и 

издавање одобрења за 

постављање пловних објеката, 

као и врши надзор над 

коришћењем места за 

постављање пловних објеката;

Чл. 8. ст. 2. тач. 1. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд
Надлежни орган града 

Београда
П

72 Систем локалне самоуправе

Уређивање и обезбеђивање 

обављања послова који се 

односе на изградњу, 

реконструкцију, одржавање и 

управљање општинским и 

некатегорисаним путевима, 

улицама, као и државним 

путевима, осим аутопута и 

оснивање јавног предузеће за 

обављање делатности 

управљања јавним путевима 

који су у надлежности града 

Београда

Чл. 8. ст. 2. тач. 1. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд
Надлежни орган града 

Београда
И

73 Систем локалне самоуправе

Образовање комуналне 

полиције, обезбеђивање и 

организовање вршење послова 

комуналне полиције

Чл. 8. ст. 2. тач.2. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд
Надлежни орган града 

Београда
И

74 Систем локалне самоуправе

Старање о заштити од пожара 

и обезбеђивање услова за 

спровођење заштите од 

пожара, прописивање мера 

заштите од пожара специфичне 

за подручје града Београда у 

циљу унапређења стања 

заштите од пожара и 

доношење акционих и 

санационих планова заштите 

од пожара

Чл. 8. ст. 2. тач. 4. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд
Надлежни орган града 

Београда
И

75 Систем локалне самоуправе
Надлежности скупштине града 

Београда

Чл. 12. Закона о главном Граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 

37/19)

Град Београд Скупштина града Београда И

76 Систем локалне самоуправе Надлежности градоначелника

Чл. 24. Закона о главном Граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 

37/19)

Град Београд Градоначелник Београда И

77 Систем локалне самоуправе Надлежности градског већа

Чл. 26. Закона о главном Граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 

37/19)

Град Београд Градско веће И

78 Систем локалне самоуправе Надлежности градске управе

Чл. 33. Закона о главном Граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 

37/19)

Град Београд Градска управа И

79 Систем локалне самоуправе
Доношење акта о организацији 

Градске управе доноси

Чл. 38. ст. 1. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд
Скупштина града на предлог 

Градског већа
И

81 Систем локалне самоуправе
Овлашћења градске управе у 

обављању управног надзора

Чл. 39. Закона о главном Граду 

(„Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 

37/19)

Град Београд Градска управа П

82 Систем локалне самоуправе

Решавање сукоба надлежности 

између Градске управе и 

других предузећа, организација 

и установа кад на основу 

одлуке Скупштине града 

одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или 

других странака, као и између 

градских управа за поједине 

области када је образовано 

више градских управа

Чл. 41. ст. 1. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Градско веће И

83 Систем локалне самоуправе

Решавање сукоба надлежности 

између унутрашњих 

организационих јединица

Чл. 41. ст. 2. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Начелник градске управе И

84 Систем локалне самоуправе
Решавање о изузећу начелника 

Градске управе

Чл. 43. ст. 1. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Градско веће И

85 Систем локалне самоуправе

Решавање о изузећу службеног 

лица у градским управама за 

поједине области

Чл. 43. ст. 2. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Начелник управе И

86 Систем локалне самоуправе

Одржавање расправе и да 

достављање образложеног 

одговора грађанима у року од 

60 дана од добијања предлога 

из Члана 45. став 1. Закона о 

главном граду

Чл. 45. ст. 2. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Скупштина града И



87 Систем локалне самоуправе

Разматрање захтева и предлога 

грађана и заузмање става о 

њима, односно доношење 

одговарајуће одлуке или мере 

и обавештавње грађана о томе, 

у року од 60 дана од 

одржавања збора грађана

Чл. 46. ст. 4. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Органи и службе града И

88 Систем локалне самоуправе

Расписивање референдума о 

питањима из своје 

надлежности.

Чл. 47. ст. 1. и 2. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд Скупштина града И

89 Систем локалне самоуправе

Обавештавање јавности о свом 

раду преко средстава јавног 

информисања и на други 

прикладан начин

Чл. 48. ст. 1. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Органи и службе града И

90 Систем локалне самоуправе

Давање потребних података, 

објашњења и обавештења 

грађанима у остваривању 

њихових права и обавеза

Чл. 48. ст. 2. Закона о главном 

Граду („Службени гласник РС“ 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16, 37/19)

Град Београд Органи и службе града И

91 Систем локалне самоуправе

Омогућавање подношења 

притужби на свој рад и на 

неправилан однос запослених и 

давање одговора на поднете 

притужбе у року од 30 дана, 

ако подносилац притужбе 

захтева одговор

Чл. 48. ст. 3. и 4. Закона о 

главном Граду („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 – 

др. закон, 101/16, 37/19)

Град Београд Органи и службе града И

92
Финансирање локалне 

самоуправе

Утвђивање стопа изворних 

прихода, као и начина и 

мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада

Чл. 7. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

93
Финансирање локалне 

самоуправе

Утврђивање висине стопе 

пореза на имовину, осим 

пореза на пренос апсолутних 

права и пореза на наслеђе и 

поклон, до висине највише 

стопе прописане законом 

којим се уређују порези на 

имовину

Чл. 8. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 62/06, 47/11, 

93/12, 83/16, 104/16 (др. закон), 

86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

94
Финансирање локалне 

самоуправе

Увођење локалних 

административних такси за 

списе и радње у управним 

стварима, као и за друге списе 

и радње које органи јединице 

локалне самоуправе издају, 

односно обављају у оквиру 

послова из своје изворне 

надлежности

Чл. 9. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

95
Финансирање локалне 

самоуправе

Увођење локалних комуналних 

такси за коришћење права, 

предмета и услуга

Чл. 11. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

96
Финансирање локалне 

самоуправе

Утврђивање накнаде за 

коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге 

сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других 

публикација, производа старих 

и уметничких заната и домаће 

радиности и накнаде за 

коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење 

грађевинских радова и 

изградњу

Члан 240. став 2. Закона о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

утврђивање, контролу и 

наплату јавних прихода.

И

97 Јавна површина

Утврђивање висине накнаде за 

коришћење јавне површине, 

олакшице, начин достављања и 

садржај података о коришћењу 

јавне површине

Члан 239. став 3. Закона о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе.
И

98
Финансирање локалне 

самоуправе

Утврђивање већег износа 

фирмарине од износа 

утврђеног у Члану 15а став 3. и 

4. Закона о финансирању 

локалне самоуправе

Чл. 15а ст. 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз 

претходну сагласност 

министарства надлежног за 

финансије

И

99
Финансирање локалне 

самоуправе

Увођење боравишне таксе, у 

складу са законом којим се 

уређује област туризма

Чл. 19. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

100
Финансирање локалне 

самоуправе

Објављивање референдумске 

одлуке из члана 23. закона, на 

начин на који се облављују 

акти јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 24. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

101
Финансирање локалне 

самоуправе

Вођење евиденције о 

приходима оствареним од 

закупа по корисницима

Чл. 32. ст. 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Орган управе надлежан за 

финансије
И

102
Финансирање локалне 

самоуправе

Прописивање, својим актом, 

износа накнаде и олакшице за 

накнаде за коришћење путног 

земљишта за општинске путеве 

и улице

Члан 204. став 2. Закона о о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

103
Финансирање локалне 

самоуправе

Прописивање, својим актом, 

износа накнаде у зависности од 

броја становника, степена 

развијености и др. 

критеријума, као и олакшице 

за плаћање накнаде за 

постављање инсталација за 

општинске путеве и улице

Члан 212. став 2. Закона о о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган: надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе

И

104
Финансирање локалне 

самоуправе

Утврђивање накнаде за 

општинске путеве и улице, 

уколико управљање 

општинских путева и улица 

није поверено другом лицу

Члан 205. став 2. и 213. став 2. 

Закона о о накнадама за 

коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС” бр. 95/18 

и 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган: надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе

И



105
Финансирање локалне 

самоуправе

Достављање примерка уговора 

министарству надлежном за 

послове финансија најкасније у 

року од 15 дана од дана 

закључења уговора о донацији 

или другог уговора

Чл. 33. ст. 5. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 

62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 

(др. закон), 86/17, 89/18, 95/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

106
Територија јединица локалне 

самоуправе

Подношење иницијативе за 

покретање поступка за 

оснивање, укидање и промену 

територије општине

Чл. 12. ст. 1. Закона о 

територијалној организацији 

Републике Србије („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 18/16, 

47/18)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоурпаве
И

107 Комунална милиција

Образовање комуналне 

милиције као унутрашње 

организационе јединице у 

саставу јединственог органа 

општинске, односно градске 

управе или управе образоване 

за поједину област.

Чл. 2 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

108 Комунална милиција
Руковођење комуналном 

милициојом. 

Чл. 3 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС
Начелник комуналне 

милиције
И

109 Комунална милиција
Обављање послова комуналне 

милиције. 

Чл. 3 ст. 2 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунални милиционари И

110 Комунална милиција

Пружање помоћи у 

извршењима (асистенција) и 

сарадња са овлашћеним 

организацијама и вршиоцем 

комуналне делатности

Чл. 4  Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

111 Комунална милиција

Предузимање хитних мера 

заштите животне средине, 

заштите од елементарних и 

других непогода, заштите од 

пожара и друге заштите из 

надлежности општине, 

односно града, кад те мере не 

могу правовремено да 

предузму други надлежни 

органи јединице локалне 

самоуправе и овлашћене 

организације, о чему одмах 

обавештава те органе односно 

организације.

Чл. 5 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

112 Комунална милиција Сарадња са грађанима.

Чл. 6  Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

113 Комунална милиција
Сарадња са инспекцијским 

службама

Чл. 7 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

114 Комунална милиција

Сарадња са министарством 

надлежним за унутрашње 

послове

Чл. 8 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

115 Комунална милиција Послови комуналне милиције

Чл. 10 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

116 Комунална милиција
Планирање послова комуналне 

милиције 

Чл. 12 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 

Комунална милиција

И

117 Комунална милиција

Пружање стручне помоћи у 

припреми стратешког плана и 

годишњег плана рада 

комуналне милиције

Чл. 13 ст. 2 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

РС
Министарство надлежно за 

унутрашње послове
И

118 Комунална милиција
Руковођење подручним 

организационим јединицама

Чл. 14 ст. 3 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС

Шефови подручних 

јединица; Начелник 

комуналне милиције

И

119 Комунална милиција
Вршење послова унутрашње 

контроле.

Чл. 15 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

120 Комунална милиција
Распоређивање начелника и 

шефа организационе јединице.

Чл. 17 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС
Налдежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

121 Комунална милиција

Овлашћења комуналног 

милиционара су: 1) упозорење; 

2) усмено наређење; 3) провера 

идентитета; 4) довођење;5) 

заустављање и преглед лица, 

предмета и возила; 6) 

привремено одузимање 

предмета; 7) аудио и видео 

снимање; 8) употреба 

средстава принуде; 9) 

прикупљање обавештења; 10) 

друга овлашћења у складу са 

законом.

Чл. 18- 27 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунални милиционари И

122 Комунална милиција

Вођење евиденције о поднетим 

пријавама, петицијама и 

предлозима грађана, поднетим 

притужбама на рад 

комуналних милиционара, 

употребљеним средствима 

принуде и другим примењеним 

овлашћењима, аудио и видео 

снимцима, привремено 

одузетим предметима, издатим 

службеним легитимацијама, 

опреми и средствима.

Чл. 29 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунална милиција И

123 Комунална милиција

Прописивање садржине и 

начина вођења евиденција и 

поступка и начина уништавања 

података из члана 25. став 6. 

овог закона.

Чл. 29 ст. 2 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

РС
Министар надлежан за 

систем локалне самоуправе 
И

124 Комунална милиција

Подношење писаног извештаја 

о употреби средстава принуде 

начелнику комуналне 

милиције, односно лицу које 

начелник обвласти да оцењује 

оправданост и правилност 

употребе средстава принуде.

Чл. 30 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС Комунални милиционари И

125 Комунална милиција

Обавештавање надлежне 

полицијске управе о употреби 

средстава принуде.

Чл. 39 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС
Начелник комуналне 

милиције
И

126 Комунална милиција
Вршење контроле решавањем 

притужби.

Чл. 32 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС

Комунална милиција; 

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе

И



127 Комунална милиција

Спровођење стручног 

оспособљавања за обављање 

послова комуналног 

милиционара

Чл. 37 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС/РС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 

Министар надлежан за 

систем локалне самоуправе; 

Министар надлежан за 

унутрашње послове

И

128 Комунална милиција
Спровођење испита за 

комуналног милиционара.

Чл. 39 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

РС
Министарство надлежно за 

систем локалне самоуправе
И

129 Комунална милиција

Вршење провере практичне 

оспособљености комуналних 

милиционара и доношење 

плана и програма провере 

оспособљености комуналних 

милиционара, са пројекцијом 

трошкова програма по једном 

учеснику.

Чл. 40 ст. 2 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

РС
Министарство надлежно за 

унутрашње послове
И

130 Комунална милиција
Издавање налога за проверу 

психофизичке способности

Чл. 41 ст. 1 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 

Начелник комуналне 

милиције

И

131 Комунална милиција
Издавање налога за проверу 

безбедносних сметњи

Чл. 42 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 

Начелник комуналне 

милиције

И

132 Комунална милиција

Прописивање изгледа 

униформе и ознака на 

униформи комуналних 

милиционара и начина ношења 

униформе

Чл. 47 ст. 3 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС/РС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, по 

сагласности Министарства 

надлежног за систем локалне 

самоуправе

И

133 Комунална милиција
Издавање службене 

легитимације

Чл. 48 ст. 2 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС
Председник општине; 

Градоначелник
И

134 Комунална милиција

Прописивање боје и начина 

означавања возила и пловила, 

као и опреме комуналне 

милиције

Чл. 49 ст. 3 Закона о комуналној 

милицији  („Службени гласник 

РС“ број 49/19)

ЈЛС/РС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, по 

претходно прибављеној 

сагласности Министра 

надлежног за локалну 

самоуправу

И

135 Правобранилаштво

Утврђује одлуком уређење и 

организацију, као и друга 

питања од значаја за рад 

правобранилаштва јединице 

локалне самоуправе 

Члан 2. Закона о 

правобранилаштву ("Службени 

гласник РС број 55/2014)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самуправе
И

136 Бесплатна правна помоћ

Дужнна је да организује 

службу бесплатне правне 

подршке, која пружа опште 

правне информације у оквиру 

њихове надлежности.

Члан 26. Закона о бесплатној 

правној помоћи ("Службени 

гласник РС број 87/2018)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

лоокалне самуправе
И

137 Бесплатна правна помоћ

Доноси одлуку по захтеву за 

пружање бесплатне правне 

помоћи.

Члан 32. Закона о бесплатној 

правној помоћи ("Службени 

гласник РС број 87/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове бесплатен правне 

помоћи 

И

138 Бесплатна правна помоћ
Одобрава решењем бесплатну 

правну помоћ

Члан 33. Закона о бесплатној 

правној помоћи ("Службени 

гласник РС број 87/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове бесплатен правне 

помоћи 

И

139 Бесплатна правна помоћ
Одбија  решењем захтев за 

бесплатну правну помоћ

Члан 34. Закона о бесплатној 

правној помоћи ("Службени 

гласник РС број 87/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове бесплатен правне 

помоћи 

И

140 Бесплатна правна помоћ

Води евиденцију која садржи 

захтеве за одобравање 

бесплатне правне помоћи, 

решења која су донета о 

захтевима и решења о укидању 

решења о одобравању 

бесплатне правне помоћи.

Члан 38. Закона о бесплатној 

правној помоћи ("Службени 

гласник РС број 87/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове бесплатен правне 

помоћи 

И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Матична књига рођених

Обавља све послове у вези са 

вођењем оригинала матичних 

књига рођених, у складу са 

законом и другим прописима 

донетим на основу закона. 

Води други примерак 

матичних књига рођених 

применом електронских 

средстава за обраду и 

складиштење података. 

Води матични деловодник и 

друге помоћне евиденције. 

Саставља статистичке 

извештаје. Издаје изводе из 

матичних књига и уверења о 

чињеницама и подацима 

уписаним у матичне књиге

матичних подручја на 

територији града, као и из 

Регистра матичних књига на 

нивоу

Републике Србије. Спроводи 

промене у матичним књигама. 

Сачињава и доставља

извештаје о извршеним 

уписима и променама у 

матичним књигама надлежним 

Глава I члан 1. Породичног  

закона „Службени гласникРС“ 

број 18/2005, 72/2011-др. закон и 

6/2015,

 

Глава I члан 1. Закона о матичним 

књигама „Службени гласник РС“, 

број 20/2009, 145/2014 И 47/2018

 

Члан 33. 34,и 103, став 3. Закона о 

општем управном поступку 

„Службени гласникРС“ број 

18/2016 i 95/2018-аутентично 

тумачење,

 

Глава I тачка 1. Упутства о 

вођењу матичних књига 

„Службени гласникРС“ број 

93/2018

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за лична стања 

грађана

П

2 Матична књига венчаних

Обавља све послове у вези са 

вођењем оригинала матичних 

књига  венчаних у складу са 

законом и другим прописима 

донетим на основу закона. 

Води други примерак 

матичних књига применом 

електронских средстава за 

обраду и складиштење 

података. Врши закључење 

брака. Води матични 

деловодник и друге помоћне 

евиденције. Саставља 

статистичке извештаје. Издаје 

изводе из матичних књига и 

уверења о чињеницама и 

подацима уписаним у матичне 

књиге матичних подручја на 

територији града, као и из 

Регистра матичних књига на 

нивоу

Републике Србије. Спроводи 

промене у матичним књигама 

венчаних. Сачињава и 

доставља извештаје о 

извршеним уписима и 

променама у матичним 

Глава I члан 1. Породичног  

закона „Службени гласникРС“ 

број 18/2005, 72/2011-др. закон и 

6/2015,

 

Глава I члан 1. Закона о матичним 

књигама „Службени сласник РС“, 

број 20/2009, 145/2014 И 47/2018

 

Члан 33. 34,и 103, став 3. Закона о 

општем управном поступку 

„Службени гласникРС“ број 

18/2016 i 95/2018-аутентично 

тумачење,

 

Глава I тачка 1. Упутства о 

вођењу матичних књига 

„Службени гласникРС“ број 

93/2018

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за лична стања 

грађана

П

ОБЛАСТ: ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА



3 Матична књига умрлих

Обавља све послове у вези са 

вођењем оригинала матичних 

књига умрлих у складу са 

законом и другим прописима 

донетим на основу закона. 

Води други примерак 

матичних књига применом 

електронских средстава за 

обраду и складиштење 

података. Води матични 

деловодник и друге помоћне 

евиденције. Саставља 

статистичке извештаје. Издаје 

изводе из матичних књига и 

уверења о чињеницама и 

подацима уписаним у матичне 

књиге матичних подручја на 

територији града, као и из 

Регистра матичних књига на 

нивоу

Републике Србије. Спроводи 

промене у матичним књигама. 

Сачињава и доставља 

извештаје о извршеним 

уписима и променама у 

матичним надлежним 

органима. По службеној 

Глава I члан 1. Породичног  

закона „Службени гласникРС“ 

број 18/2005, 72/2011-др. закон и 

6/2015,

 

Глава I члан 1. Закона о матичним 

књигама „Службени сласник РС“, 

број 20/2009, 145/2014 И 47/2018

 

Члан 33. 34,и 103, став 3. Закона о 

општем управном поступку 

„Службени гласникРС“ број 

18/2016 i 95/2018-аутентично 

тумачење,

 

Глава I тачка 1. Упутства о 

вођењу матичних књига 

„Службени гласникРС“ број 

93/2018

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за лична стања 

грађана

П

4 Књига држављана

Води књигу држављана. Води 

други примерак књига 

држављана применом 

електронских средстава за 

обраду и складиштење 

података. Води матични 

деловодник и друге помоћне 

евиденције. Саставља 

статистичке извештаје. Издаје 

уверења из књиге држављана и 

уверења о чињеницама и 

подацима уписаним књигама 

држављана матичних подручја 

на територији града, као и из 

Регистра матичних књига на 

нивоу

Републике Србије. Спроводи 

промене у књигама 

држављана. Сачињава и 

доставља извештаје о 

извршеним уписима и 

променама у књигама 

држављана надлежним 

органима. Прима и обрађује 

захтеве послате путем е-

управе. Даје потребне 

информације грађанима из 

Глава I члан 1. Породичног  

закона „Службени гласникРС“ 

број 18/2005, 72/2011-др. закон и 

6/2015,

 

Глава I члан 1. Закона о матичним 

књигама „Службени сласник РС“, 

број 20/2009, 145/2014 И 47/2018

 

Члан 33. 34,и 103, став 3. Закона о 

општем управном поступку 

„Службени гласникРС“ број 

18/2016 i 95/2018-аутентично 

тумачење,

 

Глава I тачка 1. Упутства о 

вођењу матичних књига 

„Службени гласникРС“ број 

93/2018

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за лична стања 

грађана

П

5
Промена имена, презимена и 

личног имена

Доношење решења о: 

променама у личном стању 

грађана (име, презиме, лично 

име), исправкама у матичним 

књигама, закључењу брака 

преко пуномоћника, 

поништењу основног уписа, 

вођење управног поступка, 

доношење решења о 

накнадном упису рођења или 

смрти по истеку законског 

рока.  По изјави странке 

прибавља потребна документа 

неопходна за одлучивање по 

захтеву. Пружа помоћ

странкама приликом 

састављања поднесака и 

отклањању недостатака у 

истим. Прима усмене захтеве 

грађана уз

састављање записника.

Глава I члан 1. Породичног  

закона „Службени гласникРС“ 

број 18/2005, 72/2011-др. закон и 

6/2015,

 

Глава I члан 1. Закона о матичним 

књигама „Службени сласник РС“, 

број 20/2009, 145/2014 И 47/2018

 

Члан 33. 34,и 103, став 3. Закона о 

општем управном поступку 

„Службени гласникРС“ број 

18/2016 i 95/2018-аутентично 

тумачење,

 

Глава I тачка 1. Упутства о 

вођењу матичних књига 

„Службени гласникРС“ број 

93/2018

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

ЈЛС

Секретаријат за општу 

управу и заједничке послове 

–Одсек за лична стања 

грађана

И

6
Уверења из надлежности 

локалне самоуправе

Издавање уверења и потврда 

(уверења из надлежности 

службе). Прима и обрађује 

захтеве послате путем е-

управе. Даје потребне 

информације грађанима из 

делокруга рада локалне 

самоуправе. Прима, прегледа, 

разврстава и експедује пошту. 

Врши пријем поднесака од 

странака, класификује их по 

материји и уводи у основну и 

посебне евиденције. По изјави 

странке прибавља потребна 

документа неопходна за 

одлучивање по захтеву. Пружа 

помоћ странкама приликом 

састављања поднесака и 

отклањању недостатака у 

истим. Прима усмене захтеве 

грађана уз састављање 

записника. Издаје уверења из 

надлежности службе. Води 

књигу поште предате на 

експедицију.

Члан 29. и 30. Закона о општем 

управн м поступку „Службени 

гласникРС“ број 18/2016 i 95/2018-

аутентично тумачење,

 

Члан 1. Став 2. Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 80/92, 45/2016 и 

98/2016.

 

Глава 1. Тачка 1. Упутства о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе „Службени 

гласник РС“, број 10/93, 14/93-

исп., 67/2016 и 3/2017.

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Лична стања грађана и матичне 

књиге 

Вођење матичних књига и 

решавање у првостепеном, 

управном поступку у области 

матичних књига 

  

Члан 6. став 2 Закона о матичним 

књигама ("Сл.Гласник РС", 

бр.20/09, 145/14 и 47/18)
Град Београд

Градска управа града 

Београда
П                                        

2 Лична стања грађана

Вођење евиденције о 

држављанима Републике 

Србије 

Члан 46. Закона о држављанству 

Републике Србије ( "Сл.Гласник 

РС", бр.135/04, 90/07 и 24/18)

Град Београд
Градска управа града 

Београда
П                                        

3 Изборна права

Ажурирање дела Јединственог 

бирачког списка за град 

Београд

Члан 2 став 4. Закона о 

јединственом бирачком списку 

("Сл.Гласник РС", бр.104/09 и 

99/11)
Град Београд

Градска управа града 

Београда
П

4 Изборна права

Спровођење избора за 

одборнике Скупштине 

јединице локалне самоуправе

Члан 11. Закона о локалним 

изборима "Сл.Гласник РС", 

бр.129/2007, 34/2010 - одлука УС 

и 54/2011)

ЈЛС/Град Београд
Градска изборна комисија и 

бирачки одбори
И

ОБЛАСТ - ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА



5 Лични статуси/грађанска стања

Послови вођења матичних 

књига, укључујући основне и 

накнадне уписе у матичне 

књиге и промене у личном 

статусу грађана у матичним 

књигама рођених, венчаних и 

умрлих

Члан 6. став 1. и 2. Закона о 

матичним књигама („Службени 

гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 

47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

6 Лични статуси/грађанска стања

Одређује матично подручје 

одлуком скупштине општине, 

односно града, односно града 

Београда, по прибављеном 

мишљењу министарства 

надлежног за послове управе

Члан 8. став 1. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“ 

број 20/09, 145/14 и 47/18)

ЈЛС Скупштина града П

7 Лични статуси/грађанска стања

Послови вршења исправки и 

доношења првостепених 

решења у матичним књигама 

рођених, венчаних и умрлих

Члан 31. став 1. Закона о 

матичним књигама („Службени 

гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 

47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

8 Лични статуси/грађанска стања
Послови вођења регистра 

матичних књига

Члан 34. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“ 

број 20/09, 145/14 и 47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

9 Лични статуси/грађанска стања

Послови чувања матичних 

књига и давања дозволе за 

увид у матичне књиге

Члан 38. и 41. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“ 

број 20/09, 145/14 и 47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

10 Лични статуси/грађанска стања

Послови уписа у матичне 

књиге рођених, венчаних и 

умрлих на основу исправа 

иностраних органа

Члан 76. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“ 

број 20/09, 145/14 и 47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

11 Лични статуси/грађанска стања

Послови издавања извода и 

уверења из матичних књига 

рођених, венчаних и умрлих

Члан 80. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“ 

број 20/09, 145/14 и 47/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

12 Лични статуси/грађанска стања
Послови евиденције 

држављана Републике Србије

Члан 46. Закона о држављанству 

Републике Србије („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 90/07 и 

24/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

13 Лични статуси/грађанска стања

Послови издавања уверења о 

држављанству и вршења 

промена чињеница и података 

о држављанству

Члан 47, 48. и 49. Закона о 

држављанству Републике Србије 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 90/07 и 24/18)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

14 Лични статуси/грађанска стања
Послови склапања брака пред 

матичарем

Члан 292-304. Породичног закона 

("Службени гласник РС" бр. 

18/05, 72/11 - други закон и 6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

15 Лични статуси/грађанска стања Послови признања очинства

Члан 305-310. Породичног закона 

("Службени гласник РС" бр. 

18/05, 72/11 - други закон и 6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

16 Лични статуси/грађанска стања
Послови који се односе на 

одређивање личног имена

Члан 342-345. Породичног закона 

("Службени гласник РС" бр. 

18/05, 72/11 - други закон и 6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

17 Лични статуси/грађанска стања
Доношење решења о промени 

личног имена пунолетних лица

Члан 346. и 350. Породичног 

закона ("Службени гласник РС" 

бр. 18/05, 72/11 - други закон и 

6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

18 Лични статуси/грађанска стања
Доношење решења о промени 

презимена супружника

Члан 348. и 350. Породичног 

закона ("Службени гласник РС" 

бр. 18/05, 72/11 - други закон и 

6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

19 Лични статуси/грађанска стања
Доношење решења о промени 

презимена детета

Члан 349. и 350. Породичног 

закона ("Службени гласник РС" 

бр. 18/05, 72/11 - други закон и 

6/15)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове грађанских стања

П

20 Лични статуси/грађанска стања

Издавање уверења на захтев 

странака о чињеницама о 

којима се води службена 

евиденција одн. о чињеницама 

о којима се не води службена 

евиденција

Члан 29. и 30. Закона о општем 

управном поступку ("Службени 

гласник РС" бр. 18/16, 95/18 - 

аутентично тумачење)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

21
Јединствени бирачки списак 

грађана

Води део јединственог 

бирачког списка за подручје 

јединице локалне самоуправе у 

виду вршења промена (упис, 

брисање, измена, допуна или 

исправка) по службеној 

дужности или на захтев 

грађана

Члан 2. став 2. и 3. Закона о 

јединственом бирачком списку 

("Сл. гласник РС", бр. 104/09 и 

99/11)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

послове вођења бирачког 

списка

П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Оснивање установа и служби 

социјалне заштите

Оснивање центара за 

социјални рад и доношење 

одлука о оснивању центара за 

социјални рад за територију 

једне или више јединица 

локалне самоуправе

Чл. 14. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

2
Оснивање установа социјалне 

заштите
Могу основати установе 

социјалне заштите.

Чл. 10. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

3
Оснивање установа и служби 

социјалне заштите

Оснивање јавних агенција и 

фондација, ради унапређења 

услуга социјалне заштите

Чл. 19. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

4
Оснивање установа и служби 

социјалне заштите 

Оснива службе, установе и 

организације, утврђене 

статутом општине и врши 

надзор над њиховим радом; 

именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних 

предузећа, установа и 

организација и служби чији је 

оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте, у складу са 

законом.

Чл. 32. ст. 1. тач. 8. и 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

5
Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге

Обезбеђује саветодавно-

терапијске и социјално-

едукативне услуге 

Чл. 46. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

6 Једнократна помоћ

Стара се о обезбеђивању 

једнократне новчане помоћи и 

помоћи у натури

Чл. 110. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

7 Именовање управних органа

Именује директора центра за 

социјални рад на основу 

конкурса, а по прибављању 

мишљења управног одбора 

центра за социјални рад, 

прописује начин спровођења 

конкурса за именовање 

директора

Чл. 124. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

ОБЛАСТ : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА



8 Именовање управних органа

Одређивање начина 

спровођења конкурса за 

именовање директора центра 

за социјални рад

Чл. 124. ст.7 Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

9 Именовање управних органа

Именовање чланове Управног 

и Надзорног одбора центра за 

социјални рад, на период од 4 

године

Чл. 123, став 4. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

10 Именовање управних органа

Именовање и другог 

представника ако то не учини 

предлагач

Чл. 123 , став 5. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

11 Именовање управних органа

Делегирање три представника 

у Надзорни и два представника 

у Управни одбор Центра за 

социјани рад

Чл. 123, став 2. и 3. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

12 Именовање управних органа

Разрешава директоре за 

центара за социјални рад пре 

истека мандата када за то 

постоје услови

Чл. 126. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

13 Именовање управних органа

Именовање чланове Управног 

и Надзорног одбора центра за 

социјални рад, на период од 4 

године

Чл. 123, став 4. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

14 Именовање управних органа

Именовање и другог 

представника ако то не учини 

предлагач из става 2. и 3. чл. 

123.

чл. 123 , став 5. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

15 Именовање управних органа

Именује вршиоца дужности 

директора центра за социјални 

рад,уколико директор центра 

за социјални рад не буде 

именован у року од 90 дана од 

дана истека рока из члана 124. 

став 5.овог закона

Чл. 125. ст. 1. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

16 Именовање управних органа

Именује чланове управног и 

надзорног одбора центра за 

породични смештај и усвојење 

и дома за смештај корисника 

којима је оснивач.

Чл. 132. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

17 Именовање управних органа

Именује директора центра за 

породични смештај и усвојење 

и дома за смештај корисника 

којима је оснивач, по основу 

конкурса а по прибављеном 

мишљењу управног одбора; 

ако управни одбор не достави 

мишљење у 

закономпредвиђеном року, 

именује вршиоца дужности 

директора.

Чл. 133. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

18 Именовање управних органа

Уређивање услова за избор и 

разрешење директора, као и 

састав, делокруг и друга 

питања која се односе на 

директора, управни и надзорни 

одбор установе социјалне 

заштите коју је основала ЈЛС, 

актом о оснивању и статутом 

те установе у складу са 

законом

Чл. 134. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

19 Развој кадрова 

Прописује начин оцењивања и 

критеријуме за оцењивање, 

професионално напредовање и 

награђивање стручних радника 

и стручних сарадника у 

установама социјалне заштите 

чији је оснивач.

Чл. 146. ст. 5. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

20 Послови планирања и развоја

Утврђивање програма 

унапређења социјалне заштите 

у јединици локалне 

самоуправе, као и утврђивање 

мера и активности за подстицај 

и развој постојећих и нових 

услуга социјалне заштите.

Чл. 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

21 Послови планирања и развоја

Иницира и развија превентивне 

и друге програме који 

доприносе задовољењу 

индивидуалних и заједничким 

потреба грађана из области 

социјалне заштите на 

територији јединице локалне 

самоуправе за коју је основан; 

иницира и развија превентивне 

програме који доприносе 

спречавању и сузбијању 

социјалних проблема и обавља 

друге послове у обасти 

социјалне заштите.

Чл. 121. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад И

22 Послови планирања и развоја

Врши координацију 

активности са другим 

службама, хуманитарним 

организацијална и 

удружењима, грађанима и 

другим организацијална у 

локалној заједници, 

информише грађане путем 

средстава јавног информисања, 

јавних предавања, презентација 

и на други начин о 

програмима, правима и 

услугама које пружа Центар за 

социјални рад, као и о другим 

правима које им по закону 

припадају.

Чл. 8. Правилника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

центара за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад И

23 Послови планирања и развоја

Учествује у пословима 

планирања и развоја социјалне 

функције локалне заједнице.

Чл. 10. Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад И



24 Послови планирања и развоја

Обављање послова планирања 

у развоја, припрема годишњих 

оперативних планова рада 

центра за социјални рад, 

укључујући и програмско 

буџетирање, идентификовање 

потреба група корисника у 

локалној заједници, иницирање 

развоја недостајућих услуга, 

развијање међусекторског 

партнерства, иницирањем и 

учествовање у изради и у 

свајању протокола о сарадњи и 

формирањем међусекторских 

тимова, предлагањем и 

учествовањем у изради 

старатешких планова развоја 

социјане заштите на локалном 

нивоу, покретање иницијатива 

и учествовање у формирању 

тела или одбора за планирање 

и развој социјалне заштите и 

социјалне политике на 

локалном нивоу, информисање 

локлане заједнице о 

идентификованим потребама 

корисника и капацитетима 

Чл. 21. ст. 1. Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада у центрима за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

25 Породично правна заштита 

Одлучује о смештају одраслог 

лица у другу породицу, 

хранитељству, усвојењу, 

старатељству, одређивању и 

промени личног имена детета.

Чл. 4. ст. 1. тач. 5)- 9). 

Правилника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

центара за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

26 Породично правна заштита 

Доставља налаз и мишљење о 

сврсисходности мере заштите 

од насиља у породици на 

захтев суда; пружа помоћ при 

прибављању потребних доказа 

суду пред којим се води 

поступак за заштиту од насиља 

у породици; Спроводи 

поступак процене опште 

подобности хранитеља, 

усвојитеља и старатеља, врши 

попис и процену имовине лица 

под старатељством;

Чл. 4. ст. 2. тач. 3)- 6) Правилника 

о организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

27 Породично правна заштита 

Пружа услуге социјалног рада 

и покреће судске поступке 

када је за то законом 

овлашћен.

Чл. 4. ст. 3. Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

28 Породично правна заштита 

Врши послове заштите 

породице, помоћи породици и 

старатељства

Чл. 12. ст. 1. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

29 Породично правна заштита 

Обавља превентивни надзор 

над вршењем родитељског 

права када доноси одлуке 

којима омогућава родитељима 

да врше родитељско право.

Чл. 79. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

30 Породично правна заштита 

Послове корективног надзора 

над вршењем родитељског 

права врши орган старатељства 

када доноси одлуке којима 

исправља родитеље у вршењу 

родитељског права. У 

обављању корективног 

надзора, орган старатељства 

упозорава родитеље на 

недостатке у вршењу 

родитељског права, упућује 

родитеље у специјализовану 

установу за посредовање у 

породичним споровима, 

захтева од родитеља да полаже 

рачуна о управљању имовином 

детета, покреће судске 

поступке у складу са законом.

Чл. 80. ст. 1.-3. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

31 Породично правна заштита 
Доношење одлуке о заснивању 

усвојења.

Чл. 88.Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

32 Породично правна заштита 

Доношење одлуке о старању 

над дететом након престанка 

усвојења.

Чл. 109. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

33 Породично правна заштита 

Доноси одлуку о заснивању 

хранитељства.Орган 

старатељства може засновати и 

привремено старатељство.

Чл. 110. ст. 1. и 2. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

34 Породично правна заштита 
Доношење одлуке о раскиду 

хранитељства.

Чл. 122. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

35 Породично правна заштита 

Доношење одлуке о старању 

над дететом након престанка 

или раскида хранитељства.

Чл. 123. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

36 Породично правна заштита 

Доношење одлуке о стављању 

под старатељство, сачињавање 

плана старања, постављање 

старатеља и доношење одлуке 

о смештају штићеника. Врши 

попис и процену вредности 

имовине штићеника.

Чл. 125. ст. 1-5. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

37 Породично правна заштита 

Одлучује да лицу под 

старатељством не поставља 

старатеља, него да ту дужност 

врши непосредно, 

одређивањем стручњака 

органа старатељства који ће у 

његово име обављати послове 

старатеља.

Чл. 131. ст. 1-2. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П



38 Породично правна заштита 

Одлучује о постављању 

привременог старатеља 

штићенику, као и детету под 

родитељским старањем, 

односно пословно способном 

лицу ако процени да је то 

неопходно ради привремне 

заштите личности, права и 

интереса тог лица. Одлуком се 

одређује и правни посао или 

врста правног посла коју он 

може предузети у зависности 

од околности сваког 

конкретног случаја.

Чл. 132. ст. 1-3. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

39 Породично правна заштита 

У вршењу послова 

руковођења, разрешава 

старатеља дужности када 

утврди да за то постоје 

разлози.

Чл. 133. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

40 Породично правна заштита 

Спроведи поступак 

постављања другог старатеља, 

приликом разрешења 

претходног старатеља.

Члан.134. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

41 Породично правна заштита 

Даје претходну сагласност 

старатељу за одлучивање о 

школовању штићеника, за 

предузимање медицинских 

радњи над штићеником, даје 

претходну сагласност за 

предузимању правних послова 

штићеника старијег од 14 

година, да предузима правне 

послове којима управља и 

располаже приходом који је 

стекао штићеник млађи од 15 

година.

Чл. 137. ст. 4. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

42 Породично правна заштита 

Даје претходну сагласност 

старатељу за обављање 

послова који превазилазе 

послове редовног управљања 

имовином штићеника.

Чл. 139. ст. 3. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

43 Породично правна заштита 

Даје претходну сагласност 

старатељу за располагање 

имовином штићеника. Доноси 

одлуку да се из оправданих 

разлога приходи од имовине 

корисника могу употребити и 

за подмирење трошкова 

учињених током обављања 

послова старатељства, односно 

за плаћање награде старатељу.

Чл. 140. ст. 2. ст. 4. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

44 Породично правна заштита 

Давање претходне сагласности 

родитељу за располагање 

дететовом непокретном 

имовином и покретном 

имовином велике вредности

Чл. 193. ст. 3. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

45 Породично правна заштита 

Давање претходне сагласности 

старатељу малолетног или 

пословно неспособног 

супружника за подношење 

тужбе за поништење брака.

Чл. 218. ст. 3. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

46 Породично правна заштита 

Давање претходне сагласности 

старатељу пословно 

неспособног супружника за 

подношење тужбе за развод 

брака.

Чл. 220. ст. 4. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

47 Породично правна заштита 

Давање претходне сагласности 

старатељу малолетног или 

пословно неспособног тужиоца 

за покретање тужбе у спору о 

материнству и очинству.

Чл. 254. ст. 3. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

48 Породично правна заштита 

Подноси тужбу за заштиту 

права детета у погледу свих 

права која су детету призната 

Породичним законом а нису 

заштићена неким другим 

поступком.

Чл. 263. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

49 Породично правна заштита 

Подноси тужбу за вршење 

родитељског права, тужбу за 

лишење родитељског права и 

тужбу за враћање родитељског 

права када утврди да за то 

постоје услови.

Чл. 264. ст. 1-3. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

50 Породично правна заштита 

Даје налаз и стручно мишљење 

суду у поступцима вршења и 

лишења родитељског права. 

Пре него што донесе коначну 

одлуку о заштити права детета 

односно о вршењу и лишењу 

родитељског права суд је 

дужан да прибави мишљење 

органа старатељства, 

породичног саветовалишта или 

друге установе 

специјализоване за 

посредовање у породичним 

односма.

Чл. 270. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

51 Породично правна заштита 

Доноси решење о поништењу 

решења о новом упису рођења 

усвојеника уколико суд донесе 

пресуду о поништењу 

усвојења.

Чл. 276. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

52 Породично правна заштита 

Подноси тужбу за издржавање 

детета, уколико за то постоје 

разлози.

Чл. 278. ст. 3. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

53 Породично правна заштита 

Покреће тужбу за одређивање 

мера за заштиту од насиља у 

породици, као и за продужење 

мере заштите од насиља у 

породици.

Чл. 284. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П



54 Породично правна заштита 

Пружи помоћ суду у 

прибављању потребних доказа 

и да изнеси своје мишљење о 

сврсисходности тражене мере 

за заштиту од насиља у 

породици. Ово се обавља на 

захтев суда, у поступцима када 

орган старатељства сам није 

покренуо поступак за заштиту 

од насиља у породици.

Чл. 286. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

55 Породично правна заштита 

Доставља, без одлагања, 

записник или исправу која 

садржи изјаву о признавању 

очинства матичару који води 

матичну књигу рођених, 

уколико је ова изјава дата пред 

органом старатељства.

Чл. 305. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

56 Породично правна заштита 

Покретање поступка за 

заснивање усвојења по 

службеној дужности.

Чл. 311. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

57 Породично правна заштита 

Дужан је да препоручи 

родитељима који поднесу 

захтев за усвојење, да се 

подвргну психо- социјалном 

саветовању у органу 

старатељства, породичном 

саветовалишту или установи 

која је специјализована за 

посредовање у породичним 

односима, узима изјаве од њих 

као и од детета уколико је 

навршили 10.година и 

поставља детету привремног 

старатеља који ће га заступати 

у поступку усвојења.

Чл. 313. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

58 Породично правна заштита 

Утврђује да ли су 

потенцијални усвојитељи 

подобни да усвоје дете ( општа 

подобност усвојитеља) и да ли 

је дете подобно да буде 

усвојено ( општа подобност 

усвојеника) на основу налаза и 

мишљења стручних радника.

Чл. 314. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

59 Породично правна заштита 

Доноси решење о одбијању 

захтева за заснивање усвојења 

ако утврди да подносиоци 

захтева нису подобни за 

усвојитеље (општа подобност 

усвојитеља), односно да дете 

није подобно да буде усвојено 

(општа подобност усвојеника)

Чл. 315. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

60 Породично правна заштита 
Доноси посебан закључак о 

избору будућих усвојитеља

Чл. 317. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

61 Породично правна заштита 

Упућује дете усвојитељу на 

узајамно прилагођавање, након 

што је изабрао потенцијалне 

усвојитеље, осим ако је 

усвојитељ страни држављанин, 

као и да надзире успешност 

узајамног прилагођавања 

будућих усвојитеља и детета и 

да о својим оценама саставља 

службене белешке

Чл. 318. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

62 Породично правна заштита 

Доноси решење о одбијању 

захтева за заснивање усвојења 

ако утврди да узајамно 

прилагођавање није било 

успешно.

Чл. 319. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

63 Породично правна заштита 

Доноси писмено решење о 

усвојењу, ако утврди да су 

будући усвојитељи подобни да 

усвоје дете, ако је дете 

подобно за усвојење и ако се 

утврди да је међусобно 

прилагођавање детета и 

будућих усвојитеља било 

успешно

Чл. 320. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

64 Породично правна заштита 

Обавља разговор са будућим 

усвојитељима у којем их 

упознаје са правним 

последицама које наступају 

заснивањем усвојења. 

Службено лице може да 

обавља и разговор са дететом 

ако је то у складу са његовим 

годинама и зрелошћу како би 

га обавестио о будућем 

усвојењу.

Чл. 321. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

65 Породично правна заштита 

Давање препоруке и 

саветовање будућих 

усвојитеља о начину на који да 

саопште детету истину о свом 

пореклу, као и давање 

препоруке да се подвргну 

психо-социјалном саветовању 

у органу старатељства, 

породичном саветовалишту, 

или некој другој 

специјализованој установи за 

посредовање у породичним 

односима.

Чл. 322. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

66 Породично правна заштита 

Доноси решење у новом упису 

рођења усвојењика на основу 

решења о усвојењу. Овим 

решењем се подаци о 

родитељима усвојеника 

замењују подацима о 

усвојитељима

Чл. 325. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

67 Породично правна заштита 

Покретање поступка стављања 

под старатељство по службеној 

дужности

Чл. 329. ст. 1. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П



68 Породично правна заштита 

Доношење привремног 

закључка о обезбеђењу 

смештаја штићеника, у року од 

24 часа од тренутка када је 

обавештен о постојању 

потребе за старатељством. Ако 

штићеник има имовину 

дужност је да се изврши попис 

имовине штићеника. 

Доношење решења о стављању 

под старатељство над 

малолетним дететом, односно 

над лицем које је правосудном 

судском одлуком лишено 

пословне способности.

Чл. 332. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

69 Породично правна заштита 

Доноси решење о стављању 

под старатељство ако утврди 

да за то постоје законски 

разлози и уручује га старатељу 

без одлагања, уручује му 

извештај сталне комисије за 

попис и процену вредности 

имовине штићеника а сама 

имовина му се предаје на 

управљање и располагање. 

Решењем о стављању под 

старатељство одређују се права 

и дужности старатеља.

Чл. 333. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

70 Породично правна заштита 

Доноси решење о постављању 

новог старатеља ако утврди да 

је претходно постављени 

старатељ разрешен дужности 

или је умро

Чл. 334. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П 

71 Породично правна заштита 

Одговара на притужбе на рад 

старатеља било да притужбу 

поднесе штићеник или друго 

лице које има правни интерес

Чл. 335. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

72 Породично правна заштита 

Доноси решење о разрешењу 

старатеља ако утврди да за то 

постоје законски разлози и 

уручује га старатељу без 

одлагања.

Чл. 336. ст. 1. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

73 Породично правна заштита 

Доноси решење о престанку 

старатељства ако утврди да за 

то постоје законски разлози и 

уручује га без одлагања 

старатељу и штићенику

Чл. 337. ст. 1. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

74 Породично правна заштита 

Доставља матичару решење о 

стављању под старатељство 

односно коначно решење о 

престанку старатељства

Чл. 339. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

75 Породично правна заштита 

Води друге поступке у складу 

са законом. Решењем одлучује 

о одређивању мера 

превентивног и корективног 

надзора над вршењем 

родитељског права односно о 

промени личног имена детета

Чл. 341. ст. 1. и 2. Породичног 

закона („Службени гласник РС“ 

број 18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

76 Породично правна заштита 

Одређује име детета ако 

родитељи нису живи, ако нису 

познати, ако у законом 

предвиђеном року нису 

одредили име детету, ако не 

могу да постигну споразум о 

имену детета, односно ако су 

одредили погрдно име, име 

којим се вређа морал или име 

које је у супротности са 

обичајима и схватањима 

средине.

Чл. 344. ст. 4. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

77 Породично правна заштита 

Одређује презиме детета ако 

родитељи нису живи, ако нису 

познати, односно не могу да 

постигну споразум о 

презимену детета.

Чл. 345. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

78 Породично правна заштита 

Може да учествује као странка 

у парничном поступку када је 

посебним прописима одређен 

да може да буде странка у 

поступку или као заступник 

парнично неспособне странке

Чл. 74. ст. 2. и Чл. 76. Закона о 

парничном поступку („Службени 

гласник РС“ број 72/11, 49/13 - 

одлука УС, 74/13 - одлука УС и 

55/14, 87/18), 87/18)

ЈЛС Центар за социјални рад П

79 Породично правна заштита 

Одређује другог заступника 

лицу под старатељством на 

предлог суда, уколико суд у 

току парничног поступка 

утврди да законски заступник 

не показује потребну пажњу у 

заступању и ако би услед 

пропуштања заступника могла 

да настане штета за лице под 

старатељством

Чл. 79. ст. 4. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник 

РС“ број 72/11, 49/13 - одлука УС, 

74/13 - одлука УС и 55/14, 87/18))

ЈЛС Центар за социјални рад П

80 Породично правна заштита 

Поставља старатеља парнично 

неспособном лицу на захтев 

суда или предузима друге мере 

које су потребне да би 

парнично неспособна странка 

била правилно заступана, када 

суд у парничном поступку 

утврди да странка нема 

законског заступника или 

законски заступник нема 

посебно овлашћење када је оно 

потребно

Чл. 80. ст. 2. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник 

РС“ број 72/11, 49/13 - одлука УС, 

74/13 - одлука УС и 55/14, 87/18))

ЈЛС Центар за социјални рад П

81 Породично правна заштита 

Стручни радник може да 

учествује као сведок у 

парничном поступку у којем 

би повредило дужности чувања 

професионалне тајне, једино 

ако га надлежни орган 

ослободи дужности чувања 

професионалне тајне

Чл. 247. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник 

РС“ број 72/11, 49/13 - одлука УС, 

74/13 - одлука УС и 55/14, 87/18))

ЈЛС Центар за социјални рад П



82 Породично правна заштита 

Попуњава Упитник о општој 

подобности детета (УСВ 1) за 

усвојење и доставља га 

надлежносм министру, по 

доношењу одлуке о 

утврђивању опште подобности 

детета за усвојење, према 

месту пребивалишта односно 

боравишта детета.

Чл. 8. Правилника о начину 

вођења Јединственог личног 

регистра усвојења, („Службени 

гласник РС“ број 63/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

83 Породично правна заштита 

Попуњава Упитник о општој 

подобности усвојитеља (УСВ 

2) за усвојење и доставља га 

надлежном министру, по 

доношењу одлуке о 

утврђивању опште подобности 

усвојитеља за усвојење по 

месту пребивалишта односно 

боравишта усвојитеља.

Чл. 9. Правилника о начину 

вођења Јединственог личног 

регистра усвојења („Службени 

гласник РС“ број 63/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

84 Породично правна заштита 

Обавештава у писменој форми 

министарство надлежно за 

породичну заштиту о 

заснивању усвојења и то у 

року од седам дана од дана 

заснивања усвојења

Чл. 11. Правилника о начину 

вођења Јединственог личног 

регистра усвојења („Службени 

гласник РС“ број 63/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

85 Породично правна заштита 

Упозорава старатеља 

писменим путем уколико не 

достави старатељски извештај 

органу старатељства у 

прописаном року органу 

старатељства и указује му на 

могуће последице пропуштања

Чл. 4. ст. 3. Правилника о начину 

подношења старатељског 

извештаја и полагању рачуна 

старатеља („Службени гласник 

РС“ број 83/13)

ЈЛС Центар за социјални рад П

86 Породично правна заштита 

Тражи допуну извештаја од 

старатеља, уколико утврди да 

је старатељски извештај 

непотпун или да уз њега није 

приложена потребна 

документација

Чл. 5. Правилника о начину 

подношења извештаја и полагању 

рачуна старатеља („Службени 

гласник РС“ број 83/13)

ЈЛС Центар за социјални рад П

87 Породично правна заштита 

Даје предлог суду о покретању 

поступка лишења пословне 

способности када за то постоје 

разлози

Чл. 32. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник 

СРС", број 25/82, „Службени 

гласник РС“, број 48/88, 46/95- др. 

закон, 18/05- др. закон, 85/12, 

45/13- др. закон, 55/14, 6/15, 

106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

88 Породично правна заштита 

Даје предлог суду за враћање 

пословне способности лицу 

коме је делимично или 

потпуно одузета пословна 

способност, ако се утврди да 

не постоје више разлози због 

којих је лице било лишено 

пословне способности

Чл. 42. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник 

СРС", број 25/82, „Службени 

гласник РС“, број 48/88, 46/95- др. 

закон, 18/05- др. закон, 85/12, 

45/13- др. закон, 55/14, 6/15, 

106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

89 Породично правна заштита 

Учествује у ванпарничном 

поступку на захтев суда ради 

правне заштите малолетника о 

којима се родитељи не старају, 

као и других лица која нису у 

могућности да се сама брину о 

заштити својих права и 

интереса.

Чл. 4. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник 

СРС", број 25/82, „Службени 

гласник РС“, број 48/88, 46/95- др. 

закон, 18/05- др. закон, 85/12, 

45/13- др. закон, 55/14, 6/15, 

106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

90 Породично правна заштита 

Предузима све радње у 

судском поступку ради 

заштите права и интереса 

малолетника и других лица 

под посебном друштевеном 

заштитом, а нарочито да 

износи чињенице које 

учесници нису навели, да 

предлаже извођење доказа и да 

изјављује правне лекове 

уколико орган старатељства 

учествује у поступку чак и кад 

законом није овлашћен да 

покреће поступак

Чл. 5. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник 

СРС", број 25/82, „Службени 

гласник РС“, број 48/88, 46/95- др. 

закон, 18/05- др. закон, 85/12, 

45/13- др. закон, 55/14, 6/15, 

106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

91 Породично правна заштита 

Присуствује на рочиштима у 

којима се одлучује о лишавању 

пословне способности

Чл. 35. ст. 2. Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

92 Породично правна заштита 

Поставља првременог 

старатеља у поступку 

проглашење несталог лица за 

умрло, на захтев суда

Чл. 60. ст. 1. Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

93 Породично правна заштита 

Може покренути поступак за 

утврђивање времена и места 

рођења

Чл. 71а Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник 

СРС", број 25/82, „Службени 

гласник РС“, број 48/88, 46/95- др. 

закон, 18/05- др. закон, 85/12, 

45/13- др. закон, 55/14, 6/15, 

106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

94 Породично правна заштита 

Може да заступа дете пред 

судом у поступцима 

продужења родитељског права, 

на захтев суда

Чл. 72. ст. 3. Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

95 Породично правна заштита 

Давање налаз и мишљења суду 

о целисходности продужења 

родитељског права

Чл. 73. ст. 2. Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П



96 Породично правна заштита 

Даје мишљење у поступцима 

давања дозволе за закључење 

брака између одређених лица 

када се због законом 

прописаних услова пуноважан 

брак између њих може 

закључити само на основу 

дозволе суда. Овај поступак се 

врши на захтев суда.

Чл. 82. ст. 1. тач. 2) и 5) Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

97 Породично правна заштита 

Даје мишљење суду у погледу 

личности стараоца од лица која 

су позвана на рочиште, на 

захтев суда, а у оставинском 

поступку за потребе 

одређивања привременог 

старатеља заоставштине

Чл. 103. ст. 1. тач. 2) Закона о 

ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС", број 

25/82, „Службени гласник РС“, 

број 48/88, 46/95- др. закон, 18/05- 

др. закон, 85/12, 45/13- др. закон, 

55/14, 6/15, 106/15- др. закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

98 Породично правна заштита 

Поставља првиременог 

старатеља заоставштине у 

оставинском поступку, по 

обавештење суда, ако није 

познато има ли наследника или 

ако је њихово пребивалиште 

или боравиште непознато, као 

и у другим случајевима када је 

то потребно. Привремни 

старатељ заоштавштине се 

може поставити и на захтев 

оставиочевих поверилаца, 

испорукопримаоца или 

корисника налога.

Чл. 210. Закона о налеђивању 

(„Службени гласник РС“, број 

46/95, 101/03- УС, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

99 Породично правна заштита 

Овлашћен је да у име 

наследника тужи и да буде 

тужен, да наплаћује 

потреживања, исплаћује дугове 

и испоруке и да уопште 

заступа наследника, уколико је 

постављен за непосредног 

привремног старатеља 

заоставштине.

Чл. 211. Закона о наслеђивању 

(„Службени гласник РС“, број 

46/95, 101/03- УС, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

100 Инспекција и надзор

Решава по жалби против 

решења којим се одбија захтев 

за коришћење услуге социјалне 

заштите коју обезбеђује 

јединица локалне самоуправе.

Чл. 73. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

101 Инспекција и надзор

Решава о жабли на решење 

центра за социјални рад са 

територије Града Београда о 

праву на новчану социјалну 

помоћ, праву на додатак за 

помоћ и негу другог лица и 

увећан додатак за помоћ и негу 

другог лица, као и обављање 

послова ревизије ових решења

Чл. 103. ст. 3. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Управа града Београда П

102 Инспекција и надзор

Доставља другостепеном 

органу списе за ревизију у 

року од седам дана, на захтев 

органа из члана 103.тач. 5.

Чл. 104. ст. 2. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

103 Инспекција и надзор

Врши инспекцијски надзор над 

радом центара за социјални рад 

и установе социјалне заштите, 

односно пружаоца услуга 

социјалне заштите који 

пружају услуге смештаја у 

прихватилиште ( осим за 

прихавтилиште за жртве 

трговине људима ) или 

прихватну станицу и дневне 

услуге у заједници на 

територији града Београда.

Чл. 168. ст. 3. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту - управа 

града Београда 

П

104 Инспекција и надзор

Решава по жалби на решење 

инспектора социјалне заштите 

града Београда,којим се изричу 

мере или издају забране 

установи социјалне заштите 

односно пружаоцу услуга

Чл. 173. ст. 2. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту - управа 

града Београда 

П

105
Финансијска подршка 

породици са децом

Старају се о о обезбеђивању 

права из става 1. тачка 8) овог 

члана

Чл. 11. Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“ број 

113/17, 50/18)

ЈЛС
Надлежан орган јединице 

локалне самоуправе
И

106
Финансијска подршка 

породици са децом

 Утврђивање и других права, 

већег обима права од права 

утврђених овим законом и 

повољнијих услова за њихово 

остваривање, ако су обезбеђена 

средства

Чл. 11, став 4. Закона о 

финансијској подршци породици 

са децом („Службени гласник РС“ 

број 113/17, 50/18) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

107
Финансијска подршка 

породици са децом

Одлучивање о висини учешћа 

корисника у цени услуга за 

трошкове боравк у 

предшколској установи за: 

 децу предшколског узраста 

без родитељског старања у 

вези са трошковима  боравка у 

предшколској установи, децу 

без родитељског старања на 

смештају у установама 

социјалне заштите, децу без 

родитељског старања која су у 

старатељским породицама, 

децу без родитељског старања 

која су у хранитељским 

породицама, децу 

предшколског узраста са 

сметњама у развоју и деца са 

инвалидитетом, децу 

корисника новчане социјалне 

помоћи

Чл. 34. и 35. Закона о 

финансијској подршци породици 

са децом („Службени гласник РС“ 

број 113/17, 50/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

108
Финансијска подршка 

породици са децом

Обезбеђивање накнаде 

трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

корисника новчане социјалне 

помоћи у висини  учешћа 

корисника у цени услуге која 

се прописује одлуком јединице 

локалне самоуправе 

Чл. 36 Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“ број 

113/17, 50/18); 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



109
Финансијска подршка 

породици са децом

Утврђивање начина и услове 

регресирања трошкова 

 боравка у предшколској 

установи деце из материјално 

угрожених породица

Чл. 37. ст. 1 Закона о 

финансијској подршци породици 

са децом („Службени гласник РС“ 

број 113/17, 50/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

110
Финансијска подршка 

породици са децом

Решава о правима из члана 11. 

став 1. тач. 1) до 7) овог 

закона, као поверени посао.

Чл. 40. Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“ број 

113/17, 50/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

111
Финансијска подршка 

породици са децом

У обавези је да, у складу са 

добијеним упутствима, 

удружењу организатору 

доставе извештај о реализацији 

„Дечије недеље” на својој 

територији.

Чл. 50. Закона о финансијској 

подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“ број 

113/17, 50/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

112 Материјална подршка

Одлучује о праву на посебну 

новчану накнаду у виду 

доживотног месечног новчаног 

примања у висини најниже 

пензије у осигурању 

запослених једном од 

родитеља који није у радном 

односу, а који најмање 15 

година непосредно негује своје 

дете које је остварило право на 

увећани додатак за помоћ и 

негу другог лица у смислу ст. 

1. и 2. овог члана

Чл. 94. ст. 6. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

113 Материјална подршка

Одлучује о праву на помоћ за 

оспособљавање за рад која 

обухвата подршку у 

образовању и оспособљавању 

за рад и признаје се деци и 

младима са сметњама у развоју 

и одраслим особама са 

инвалидитетом које се, према 

психо-физичким 

способностима и годинама 

живота, могу оспособити за 

одређени рад а то право не 

могу да остваре по другом 

правном основу.

Чл. 108. ст. 1. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

114 Материјална подршка

Врши пријаву потраживања на 

основу исплаћене новчане 

помоћи, а по престанку 

исплате новчане социјалне 

помоћи, од имовине на коју 

није уписана хипотека.

Чл. 2. ст. 3. Правилника о 

намирењу потраживања по основу 

исплаћене новчане социјалне 

помоћи („Службени гласник РС“ 

број 58/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

115 Материјална подршка

Покреће, односно иницира 

поступак за намирење 

потраживања на основу 

исплаћење новчане помоћи.

Чл. 3. Правилника о намирењу 

потраживања по основу исплаћене 

новчане социјалне помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

58/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

116 Материјална подршка

Закључује споразум са 

корисником, односно по 

његовој смрти са његовим 

законским наследником, 

односно држаоцем 

непокретности оптерећене 

хипотеком, уколико је 

сагласан да намири 

потраживања на основу 

исплаћење новчане социјалне 

помоћи, и обавештава га о 

висини валоризованог 

потраживања.

Чл. 5. Правилника о намирењу 

потраживања по основу исплаћене 

новчане социјалне помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

58/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

117 Материјална подршка

Врши уплату Буџету 

Републике Србије наплаћеног 

валоризованог потраживања на 

основу исплаћене новчане 

помоћи.

Чл. 6. Правилника о намирењу 

потраживања по основу исплаћене 

новчане социјалне помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

58/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

118 Материјална подршка 

Одлучује о оствариавању 

права на материјално 

обезбеђење, права на додатак 

за помоћ и негу другог лица и 

права на помоћ за 

оспособљавање за рад.

Чл. 4. ст. 1. тач. 1)-3) Правилника 

о организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 58/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

119 Материјална подршка 

Решава о захтеву за 

остваривање новчане 

социјалне помоћи на 

територију општине лица које 

тражи азил, односно лице 

којем је одобрен азил. Овај 

поступак се води по одредбама 

закона по којима се води 

управни поступак.

Чл. 8. ст. 1. и ст. 3. Правилника о 

социјaланој помоћи за лица која 

траже азил, односно којима је 

одобрен азил („Службени гласник 

РС“ број 44/08, 78/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

120 Материјална подршка 

Преиспитује, по службеној 

дужности, на свакох годину 

дана, услове за коришћење 

права на месечну новчану 

помоћ.

Чл. 12. ст. 1. Правилника о 

социјалној помоћи за лица која 

траже азил, односо лица којима је 

одобрен азил („Службени гласник 

РС“ број 58/11, 78/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

121 Материјална подршка 

Закључује протокол о сарадњи 

са носиоцима појединих 

активности из члана 2.става 2. 

ове Уредбе ради спровођења 

мера социјлане укључености. 

Носиоци појединих активности 

ове уредбе из члана 2. става 2. 

су: образовне установе, службе 

за запошљавање, здравствене 

установе, јединице ликалне 

самоуправе и други органи и 

организације. Протоколима о 

сарадњи, заједно са другим 

носиоцима активности, 

утврђују начин сарадње у 

мерама социјалне 

укључености, а које се 

обављају у оквиру њихове 

надлежности и предузимају 

мере за њихову реализацију.

Чл. 3. ст. 1.-3. Уредбе о мерама 

социјалне укључености корисника 

новчане социјлане помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

112/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П



122 Материјална подршка 

Закључује споразум са 

корисником о активном 

превазилажењу његове 

неповољне социјалне ситуације 

која садржи активности и 

обавезе корисника, као и 

могућност умањења и 

престанка права на новчану 

социјалну помоћ у случају 

неоправданог неизвршења 

обавеза из споразума; упућује 

корисника код носиоца 

активности;редовно 

комуницира са запосленима 

код носиоца појединих 

активности; прати остваривање 

појединих активности.

Чл. 4. ст. 1. тач. 1)-4) Уредбе о 

мерама социјалне укључености 

корисника новчане социјлане 

помоћи („Службени гласник РС“ 

број 112/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П

123 Материјална подршка 

Издаје упут којим упућује 

корисника код носиоца 

појединих активности, који 

садржи назив и седиште 

носиоца појединих активности, 

податке о кориснику, 

процењену мотивацију, 

постојање посебних захтева у 

погледу радног места, потпис 

корисника, потпис стручног 

радника центра одговорног за 

спровођење мера активације, 

потпис директора, печат.

Чл. 5. Уредбе о мерама социјалне 

укључености корисника новчане 

социјлане помоћи („Службени 

гласник РС“ број 112/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П

124 Материјална подршка 

Може закључити протокол о 

сарадњи и са други субјектима 

који у оквиру својих 

надлежности могу да 

допринесу социјалној 

укључености корисника ( као 

што су Црвени крст, 

привредно друштво, агенција 

за запошљавање, и сл.).

Чл. 10. Уредбе о мерама 

социјалне укључености корисника 

новчане социјлане помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

112/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П

125 Материјална подршка 

Формира стручни тим заједно 

са носиоцима појединих 

активности, у складу са 

закљученим протоколом. Овај 

стручни тим је задужен за 

непосредни рад са 

корисником,у сарадњи са 

корисником а на основу 

процењених потреба, врши 

коначни избор расположивих 

мера социјалне укључености у 

складу са индивидуалним 

планом активације. Стручни 

тим прати спровеђење и 

реализацију мера социјалне 

укључености корисника и у 

зависности од постигнутих 

резултата може предложити 

измену плана активације 

корисника.

Чл. 11. ст. 1.-3. Уредбе о мерама 

социјалне укључености корисника 

новчане социјлане помоћи 

(„Службени гласник РС“ број 

112/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П

126 Материјална подршка 

Закључује индивидуални план 

активације са радно способним 

појединцем, односно радно 

способним носиоцем права на 

новчану социјалну помоћ, 

односно радно способним 

чланом породице који 

остварује право на новчану 

социјалну помоћ, на основу 

процењених потреба и 

потенцијала корисника о 

активном превазилажењу 

његове неповољне социјалне 

ситуације.

Чл. 2. Правилника о изгледу и 

садржини индивидуалног плана 

активације („Службени гласник 

РС“ број 118/14)

ЈЛС Центар за социјални рад П

127 Материјална подршка 

Решава у првом степену о 

новчаној помоћи породици за 

треће дете.

Чл. 5. Одлуке о остваривању 

новчане помоћи породици у којој 

се роди треће дете („Службени 

лист АПВ“ број 4/13)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту

П

128
Одређивање цена услуге 

социјалне заштите

Одређује методологију 

формирања цена и цене услуга 

социјалне заштите које се 

финансирају из буџета 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 210. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту

И

129

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Прописивање примене виших 

стандарада и повољнијих 

услова за остваривање услуга 

које обезбеђује јединица 

локалне самоуправе.

Чл. 57. ст. 2.Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

130

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Прописује критеријуме по 

којима корисник учествује у 

плаћању услуга из Чл. 68.став 

1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“ број 

24/11), за услуге за које је 

надлежна јединица локалне 

самоуправе.

Чл. 72. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

П

131

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Утврђује распоред рада, 

почетак и завршетак радног 

времена установа социјалне 

заштите, односно овлашћеног 

пружаоца услуга, утврђује 

минимум процеса рада за 

време штрајка у установама 

чији је оснивач локална 

самоуправа.

Чл. 147. ст. 2. и ст. 4. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

132

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Прописује критеријуме за 

доделу средстава за изградњу, 

одржавање и опремање 

установа социјалне заштите 

које се финансирају из Буџета 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 211. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И



133

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Прописује критеријуме и 

мерила за одређивање учешће 

корисника у трошковима 

услуга социјалне заштите које 

се финансирају из буџета 

локалне самоуправе.

Чл. 213. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту

И

134

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите

Доноси решење о учешћу 

корисника у трошковима 

услуга социјлне заштите.

Чл. 214. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

135

Прописивање норматива и 

стандарда за пружање услуга 

социјалне заштите 

Може утврдити категорије 

корисника комуналне услуге 

који плаћају субвенционисану 

цену комуналне услуге, као и 

износ субвенција за сваку 

категорију. Јединица локалне 

самоуправе дужна је да 

достави списак 

субвензионисаних корисника 

вршиоцу комуналне 

делатности, као и да надокнади 

субвенционисани део цене 

вршиоцу комуналне 

делатности. Уговором се може 

предвидети и субвенционисани 

део цене за одређене 

категорије корисника који се 

неће надокнађивати вршиоцу 

комуналне делатност.

Чл. 29. ст. 1.-3. Закона о 

комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ број 

88/11 и 104/16, 95/2018)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту

И

136
Пружање дневних услуга у 

заједници

Пружање дневних услуга у 

заједници обухватају 

активности које подржавају 

боравак корисника у породици 

и непосредном окружењу.

Чл. 44. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

137
Пружање дневних услуга у 

заједници

Унапређење квалитета живота 

корисника у властитој 

социјалној средини кроз 

одржавање и развијање 

социјалних, психолошких и 

физичких функција и вештина, 

како би се оптимално 

оспособили за самостални 

живот се обезбеђује кроз 

услугу дневни боравак. 

Корисници у организованом 

окружењу, уз потребан надзор 

задовољавају развојне потребе, 

стичу и развијају животне 

вештине, личну и друштвену 

одговорност.

Чл. 69. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

138
Пружање дневних услуга у 

заједници

Услуга помоћ у кући је 

доступна деци, одраслим и 

старијима који имају 

ограничене физичким и 

психичких способности услед 

којих нису у стању да 

независно живе у својим 

домовима без редовне помоћи 

у активностима дневног 

живота, неге и надзора, при 

чему је породична подршка 

недовољна или је нема.

Чл. 73. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

139
Пружање дневних услуга у 

заједници

Услуга свратишта доступна је 

деци, младима, одраслим и 

старим лицима која живе или 

раде на улици и добровољно 

затраже или пристану на 

услугу.

Чл. 77. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

140

Пружање саветодавно 

терапијских и социјално 

едукативних услуга

Пружање саветодавно-

терапијских и социјално- 

едукативних услуга као вид 

помоћи појединцима и 

породицама које су у кризи, 

ради унапређивања 

породичних односа, 

превазилажења кризних 

ситуација.

Чл. 46. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите
И

141

Пружање саветодавно 

терапијских и социјално 

едукативних услуга

Спроводи поступак 

посредовања - медијације у 

породичним односима ( 

мирење и нагодба )

Чл. 4. ст. 2 тач. 1) Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

142
Пружање услуга неодложне 

интервенције

Пружање услуга социјалне 

заштите као неодложне 

интервенције ради осигурања 

безбедности у ситуацијама које 

угрожавају живот, здравље и 

развој корисниак и обезбеђује 

се 24 часа дневно.

Чл. 56. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

143
Пружање услуга неодложне 

интервенције

Извршење неодложних 

интервенција ван радног 

времена. У центрима за 

социјални рад постоји обавеза 

приправности односно 

доступности радника. 

Директор центра за социјални 

рад, доноси план приправности 

стручних радника.

Чл. 148. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

144
Пружање услуга неодложне 

интервенције

Обезбеђује несметан приступ 

услугама неодложних 

интеревенција 24 часа као и у 

другим случајевима када је 

неопходно предузимање 

хитних мера у јавном 

интересу.

Чл. 40. ст. 1. Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада у центрима за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

145
Пружање услуга подршке за 

самостални живот

Врши подршка детету са 

инвалидитетом односно 

сметњама у развоју, за 

задовољење основних потреба 

у свакодневном животу у 

области кретања, одржавања 

личне хигијене, храњења, 

облачења и комуникације, под 

условом да је укључено у 

васпитно-образовну установу. 

Ови послови се обављају кроз 

услугу лични пратилац детета.

Чл. 83. Правилника о ближим 

условима и станардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И



146
Пружање услуга процене и 

планирања

Пружа услуге процене и 

планирања које обухватају 

процену стања и потреба, снага 

и ризика корисника и других 

лица значајниха корисника, 

процену старатеља, усвојитеља 

и хранитеља, као и 

индивидуално планирање 

услуга ради њиховог 

коришћења или одређивања 

мера заштите, израда плана 

услуга и мера за породицу са 

планом сталности за дете, план 

за самосатлан живот младе 

особе ако је пре него што је 

навршила 14 година била 

лишена родитељског старања, 

индивидуалног плана услуга за 

одраслог и старијег корисника.

Чл. 43. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

147
Пружање услуга процене и 

планирања

Процењује потребе и снаге 

корисника и ризике по њега и 

планира пружање услуга 

социјалне заштите;

Чл. 120. ст. 1. тач. 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

148
Пружање услуга процене и 

планирања

Пружа и друге услуге 

социјалне заштите само у 

оквиру своје посебене 

организационе јединице, ако 

добије лиценцу за пружање 

одређене услуге и ако у 

локалној заједници не постоји 

други пружалац услуге 

социјалне заштите.

Чл. 122. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад И

149
Пружање услуга процене и 

планирања

Обавља послове социјалног 

рада који обухватају: 

осигурање приступа и 

коришћење услуга помоћи и 

подршке породици, односно 

поједином њеном 

члану„информисање, пријем, 

процену, планирање, 

обезбеђење директних услуга и 

спровођење мера правне 

заштите корисника, као и 

сагледавање ефеката, односно 

евалуацију предузетих услуга и 

мера заштите. Ови послови 

могу да се обављају као 

стручни послови, 

специјалнизовани послови и 

супервизијски послови.

Чл. 19. ст. 1. тач. 1. и 2. 

Правилиника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

у центрима за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11 - др.правилник 

и 1/12 - др.правилник)

ЈЛС Центар за социјални рад П

150 Пружање услуга смештаја

Обезбеђује услуге смештаја у 

прихватилиште, којим се 

кориснику обезбеђује 

краткотрајан смештај и 

осигурава безбедност, 

задовољење његових основних 

потреба и приступ другим 

услугама.

Чл. 55. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

151 Пружање услуга смештаја

Задовољење основних 

животних потреба појединаца 

или породице којима је 

неопходно осигурати 

безбедност у кризним 

ситуацијама се обезбеђује 

смештајем у прихватилиште. 

Ова услуга је усмерена ка 

процени потреба за другим 

услугама и започињању 

помоћи кориснику за 

успостављање независности и 

превазилажењу кризне 

ситуације.

Чл. 26. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

152 Пружање услуга смештаја

Обезбеђује краткотрајан и 

повремни смештај детета са 

сметњама у развоју, који се 

обезбеђује као дневни, викенд 

или вишедневни смештај, чиме 

се пружа подршка детету и 

породици детета. Ова услуга се 

реализује као Предах смештај.

Чл. 28. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

153 Пружање услуга смештаја 

Доноси Решење којим 

Комесеријат за избегла и 

расењена лица обезбеђује 

смештај у установу социјалне 

заштите, другом облику 

социјалне заштите или 

породици, лицима која због 

психофизичког стања(стара, 

инвалидна и болесна лица ) као 

и малолетним лицима без 

родитељског старања која не 

могу да користе колективне 

центре.

Чл. 7. ст. 4. Закона о избеглицама 

(„Службени гласник РС“ број 

18/92) („Службени лист СРЈ“ 

42/02- СУС) („Службрни гласник 

РС“ број 45/02, 30/10, 107/12- др. 

закон)

ЈЛС Центар за социјални рад П

154
Пружање услуга социјалне 

заштите

Утврђивање капацитета којима 

установе социјалне заштите 

чији је оснивач локална 

самоуправа не могу слободно 

располагати у смислу 

непосредног уговарања услуга 

са корисником.

Чл. 77. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

155
Пружање услуга за самостални 

живот

Пружање услуге подршке за 

самосталан живот које се 

пружају појединцу да би се 

његове могућносту за 

задовољење основних потреба 

изједначиле са могућностима 

осталих чланова друштва, да 

би му се побољшао квалитет 

живота.

Чл. 45. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И



156
Пружање услуга за самостални 

живот

Пружање помоћи и подршке у 

стицању што већег степена 

самосталности који им 

омогућава квалитетнији и 

независнији живот у заједници 

кроз услугу становања уз 

подршку. Становање уз 

подршку дуготрајно је 

доступна особама са 

физичиким инвалидитетом, 

интелектуалним или 

менталним тешкоћама, са 

навршених 15.година.

Чл. 88. Правилника о ближим 

условима и стандардима за 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

157
Пружање услуга за самостални 

живот

Пружање услуге персоналне 

асистенције. Услуге 

Персоналне асистенције су 

доступне пунолетним лицима 

са инвалидитетом са 

процењеним И и ИИ степеном 

подршке, који остварују право 

на увећан додатак за помоћ и 

негу другог лица, имају 

способост за самостално 

доношење одлука, радно 

ангажовање или укључење у 

различите видове неформалног 

организовања.

Чл. 99. Правилника о ближим 

условима и стандардима уа 

пружање услуга социјалне 

заштите („Службени гласник РС“ 

број 42/13)

ЈЛС
Пружалац услуга социјалне 

заштите 
И

158

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Сарађују са установама 

претшколског, основног, 

средњег и високог образовања, 

здравственим установама, 

полицијом, правосудним и 

другим државним оранима, 

рганима територијалне 

аутономије, односно органима 

локалне самоуправе, 

удружењима и другим 

правним и физичким лицима. 

Сарадња у пружању услуга 

социјалне заштите се 

првенствено остварује у 

оквирима и на начин утврђен 

споразумима о сарадњи.

Чл. 7. ст. 1. и 2. Закона о 

социјaланој заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС

Центар за социјални рад / 

Установа социјалне заштите 

/ Пружалац услуга социјалне 

заштите 

И

159

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Спроводи поступак за 

коришћење услуга социјалне 

заштите, по захтеву странке 

или по службеној дужности.

Чл. 68. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

160

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Доноси одлуку о коришћењу 

услуга социјалне заштите, 

применом одредби закона о 

општем управном поступку и 

издаје Упут за коришћење 

услуге или уколико процени да 

корисник не испуњава услове 

за коришћење услуге доноси 

решење о одбијању.

Чл. 69.Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

161

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Обавештава о реализованим 

упутима тј.закљученим 

уговорима о коришћењу 

услуге надлежан орган из 

члана 65.Закона о соц.заштити; 

подноси годишњи извештај о 

одбијању пружања услуга 

социјалне заштите 

министарству надлежном за 

социјална питања.

Чл. 76. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

162

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Упућује позив за подношење 

понуда за пружање услуга 

социјалне заштите у складу са 

одредбама члана 64. став један 

Закон о соц.заштити, у складу 

са законом који уређује јавне 

набавке.

Чл. 65. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

163

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Обезбеђује најекономичније и 

најквалитетније пружање 

услуга које се набављају путем 

јавне набавке, тако што врши 

одабир пружаоца услуге који је 

способан да услугу пружи по 

најповољнијим условима у 

складу са прописаним 

стандардима.

Чл. 66. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

164

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Доставља надлежном 

министарству извештај о 

закљученом уговору о јавној 

набавци услуга социјалне 

заштите.

Чл. 67. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту 

И

165

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Упућује корисника ради 

коришћења услуге коју је 

Република Србија, односно 

аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе 

обезбедила путем јавне 

набавке.

Чл. 74. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

161

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Одлучује о остваривању права 

корисника утврђених Законом 

о социјалној заштити и 

коришћењу услуга социјалне 

заштите које обезбеђује 

Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне 

самоуправе и врши друге 

послове утврђене законом. 

Учествује у пословима 

планирања и развоја социјалне 

заштите у јединици локалне 

самоуправе.

Чл. 119. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

162

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Спроводи поступке и одлучује 

о материјалним давањима и о 

коришћењу услуга социјалне 

заштите;

Чл. 120. ст. 1. тач. 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

163

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Предузима прописане мере, 

покреће и учествује у судским 

и другим поступцима;

Чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П



164

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Покреће поступак за наплату 

дуговања пред надлежног суда, 

ако обвезник учешча у 

трошковима породичног 

смештаја није извршио уплату 

у складу са уговором, односно 

одлуком суда. Поступак се 

покреће у року од 30.дана од 

доспећа потраживања.

Чл. 215. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

165

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Одлучивање о оставривању 

права на смештај у установу 

социјалне заштите.

Чл. 4. ст. 1. тач. 4) Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

166

Спровођење поступка за 

коришћење услуга социјалне 

заштите

Обављање управних послова 

који обухватају примену 

управно процесних правила у 

вођењу поступака и доношењу 

одлука у управним стварима 

чије је решавање поверено 

Центру за социјални рад; 

Обавља послове правног 

саветовања и послове 

информисања.

Чл. 20. ст. 1. тач. 1) и 4) 

Правилника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

у центрима за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

167
Вођење евиденције и 

документације 

Води прописане евиденције и 

стара се о чувању 

документације.

Чл. 120. ст. 1. тач. 4. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

168
Вођење евиденције и 

документације 

Обваља послове вођења 

евиденције о штићеницима и 

издавање уверења о 

штићеницима, издржаваним 

лицима, лицима према којима 

је извршено насиље у 

породиции лицима против 

којих је одређена мера заштите 

од насиља у породици те 

другим чињеницама о којима 

се води службена евиденција.

Чл. 20. ст. 1. тач. 3) Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада у центрима за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

169
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију и 

документацију о лицима према 

којима је извршено насиље у 

породици као и о лицима 

против којих је одређена мера 

заштите од насиља у породици. 

У ову евиденцију се уносе 

подаци који су садржану у 

судској пресуди према којој је 

одређена мера заштита од 

насиља у породици.

Чл. 2. ст. 1. и 2. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

лицима према којима је извршено 

насиље у породици и лицима 

према којима је одређена мера 

заштите од насиља у породици 

(„Службени гласник РС“ број 

63/10)

ЈЛС Центар за социјални рад П

170
Вођење евиденције и 

документације 

Издаје уверења из евиденције и 

документације о лицима према 

којима је извршено насиље у 

породици и лицима против 

којих је одређена мера заштите 

од насиља у породици, по 

захтеву из става 1.овог члана, 

на обрасцу број 3 који је 

одштампан уз овај 

Правилника.

Чл. 7. ст. 1. и 3. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

лицима према којима је извршено 

насиље у породици и лицима 

према којима је одређена мера 

заштите од насиља у породици 

(„Службени гласник РС“ број 

63/10)

ЈЛС Центар за социјални рад П

172
Вођење евиденције и 

документације 

Врши чување судских пресуда 

о изреченим мерама о заштити 

од насиља у породици, у 

архиви у складу са одредбама 

Уредбе о канцеларијском 

пословању органа државне 

управе.

Чл. 9.ст. 2. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

лицима према којима је извршено 

насиље у породици и лицима 

према којима је одређена мера 

заштите од насиља у породици, а 

који се позива и на Уредбу о 

канцеларијском пословању 

државне управе ( „Службени 

гласник РС“ број 80/92)

ЈЛС Центар за социјални рад П

173
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију и 

документацију о издржаваним 

лицима.

Чл. 282. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, Решење УС РС, ИУ број 

296/05 - 101/09-39. Одлука УС РС, 

ИУ број 347/05 - 18/11-55., видети 

члан. 507. став. 2. Закона - 72/11-

73)

ЈЛС Центар за социјални рад П

174
Вођење евиденције и 

документације 

Прописује начин вођења 

евиденције и документације о 

лицима према којима је насиље 

извршено али и о лицима 

против којих је одређена мера 

заштите од насиља.

Чл. 289. ст. 3 Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, Решење УС РС, ИУ број 

296/05 - 101/09-39. Одлука УС РС, 

ИУ број 347/05 - 18/11-55., видети 

чл. 507. ст. 2. Закона - 72/11-73)

ЈЛС Центар за социјални рад П

175
Вођење евиденције и 

документације 

Врши уношење података о 

будућим усвојитељима и 

будућем усвојенику у 

Јединствени лични регистар 

усвојења.

Чл. 316. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, Решење УС РС, ИУ број 

296/05 - 101/09-39. Одлука УС РС, 

ИУ број 347/05 - 18/11-55. видети 

чл. 507. ст. 2. Закона - 72/11-73)

ЈЛС Центар за социјални рад П

176
Вођење евиденције и 

документације 

Води две рсте старатељских 

књига, које се с обзиром на 

врсту старатељства означавају 

као Старатељска књига 

малолетних штићеника и 

Старатељска књига 

пунолетних штићеника.

Чл. 5. ст. 1. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

штићеницима („Службени гласник 

РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

177
Вођење евиденције и 

документације 

Оверава Старатељску књигу 

малолетних штићеника.

Чл. 6. ст. 4. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

штићеницима („Службени гласник 

РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

178
Вођење евиденције и 

документације

Оверава Старатељску књигу 

пунолетних штићеника.

Чл. 7. ст. 4. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

штићеницима („Службени гласник 

РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

179
Вођење евиденције и 

документације 

Врши прикупљање 

документације за сваког 

штићеника одвојено. Врши 

послове чувања документације 

о штићеницима у архиви у 

складу са одредбама Уредбе о 

канцеларијско пословању 

органа државне управе.

Чл. 8. ст. 2. и 3. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

штићеницима, а који се позива и 

на Уредбу о канцеларијском 

пословању органа државне управе 

(„Службени гласник РС“ број 

80/92)

ЈЛС Центар за социјални рад П



180
Вођење евиденције и 

документације 

Може да дозволи увид у 

старатељске књиге, 

руководилац органа 

старатељства, може да дозволи 

и другим лицама сем оних која 

су овлашћена, уколико је то у 

циљу научноистраживачког 

рада.

Чл. 10. ст. 3. Правилника о 

евиденцији и докумантацији о 

штићеницима („Службени гласник 

РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

181
Вођење евиденције и 

документације 

Даје податке из старатељских 

књига на образложен захтев: 

суду, другом јавном тужиоцу, 

органу унутрашњих послова, 

другим органима 

старатељства. Такође, издаје 

уверења о подацима из 

евиденције о штићеницима 

лицу на које се ти подаци 

односе и законском 

заступнику.

Чл. 11. ст. 1. и 2. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

штићеницима („Службени гласник 

РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

182
Вођење евиденције и 

документације

Води евиденцију и 

документацију о издржаваним 

лицима за повериоце који 

имају пребивалиште на 

територији за коју је орган 

старатељства надлежан.

Чл. 2. ст. 1. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

издржаваним лицима („Службени 

гласник РС“ број 56/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

183
Вођење евиденције и 

документације 

Доставља оверени препис 

евиденционог картона о 

издржаваном лицу новом 

месно надлежном органу 

старатељства заједно са 

судском пресудом на основу 

које је лице уписано у 

евиденцију, у року од 15 дана 

од сазнања о промени 

пребивалишта повериоца 

издржавања.

Чл. 6. ст. 1. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

издржаваним лицима („Службени 

гласник РС“ број 97/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

184
Вођење евиденције и 

документације 

Врши послове чувања судских 

пресуда о издржаваним лицима 

у архиви у складу са 

одредбама Уредбе о 

канцеларијском пословању 

органа државне управе.

Чл. 8. ст. 1. Правилника о 

евиденцији и документацији о 

издржаваним лицима, а који се 

позива на одредбе Уредбе о 

канцеларијском пословању органа 

државне управе („Службени 

гласник РС“ број 80/92)

ЈЛС Центар за социјални рад П

185
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију и 

документацију о свом раду у 

складу са законом и 

Правилникаом.

Чл. 13. Правилника о 

организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за 

социјални рад („Службени 

гласник РС“ број 59/08, 37/10, 

39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад И

186
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију и 

документацију о лицима према 

којима је извршено насиље у 

породици као и о лицима 

против којих је одређена мера 

заштите од насиља у породици.

Чл. 289. ст. 2. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број број 

18/05, Решење УС РС, ИУ број 

296/05 - 101/09-39. Одлука УС РС, 

ИУ број 347/05 - 18/11-55., видети 

члан. 507. став. 2. Закона - 72/11-

73)

ЈЛС Центар за социјални рад П

187
Вођење евиденције и 

документације 

Вођење евиденције и 

документације о усвојењој 

деци.

Чл. 327. ст. 1. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

188
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију и 

документацију о штићеницима 

на начин на који то прописује 

министар надлежан за 

социјална питања.

Чл. 340. Породичног закона 

(„Службени гласник РС“ број 

18/05, 72/11-73, 6/15)

ЈЛС Центар за социјални рад П

189
Вођење евиденције и 

документације 

Води евиденцију о 

храњеницима ( општа 

подобност храњеника), 

хранитељима ( општа 

подобност за хранитеље), као и 

књигу евиденције о 

заснованом храњеништву

Чл. 66. ст. 2.-4. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

190 Заштита деце и младих

Сарађује са судом у избору и 

примењивању васпитних 

налога.

Чл. 8. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени 

гласник РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

191 Заштита деце и младих

Доставља налаз и мишљење 

суду о извршењу посебних 

обавеза које је суд изрекао 

малолетнику, а о чијем се 

извршењу стара суд.

Чл. 14. ст. 6. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени 

гласник РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

192 Заштита деце и младих

Врши проверавање извршења 

судске мере појачаног надзора 

од стране родитеља, усвојиоца 

или старатеља и указује им 

помоћ уколико има потребе за 

тим, а по налогу суда.

Чл. 15. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени 

гласник РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

193 Заштита деце и младих

Проверава извршење мере 

појачаног надзора у другој 

породици и пружа помоћ 

породици у коју је малолетник 

смештен, а по налогу суда.

Чл. 16. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени 

гласник РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

194 Заштита деце и младих

Обавља послове појачаног 

надзора и тада брине о 

школовању, малолетника, 

његовом запослењу, одвајању 

из средине која на њега штетно 

утиче, потребном лечењу и 

сређивању прилика у којима 

живи, а по налогу суда.

Чл. 17. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетних лица („Службени 

гласник РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

195 Заштита деце и младих

Стара се о извршењу васпитне 

мере изречене од стране суда, 

појачаног надзора уз дневни 

боравак у одговарајућој 

установу за васпитање и 

образовање малолетника.

Чл. 18. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

196 Заштита деце и младих

Обавља мере појачаног 

надзора према млађем 

пунолетном лицу који је као 

пунолетан извршио кривично 

дело, а у време суђења није 

навршио двадесет и једну 

годину, уколико за то добије 

налог суда.

Чл. 41. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П



197 Заштита деце и младих

Предузима мере из оквира 

своје надлежности у вези 

заштите малолетника, уколико 

суд утврди да малолетник у 

време извршења кривичног 

дела није навршио четрнаест 

година и уколико јавни 

тужилац за малолетнике 

одбаци кривичну пријаву када 

малолетник у време извршења 

или покретања поступка није 

навршио четрнаест година.

Чл. 47. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

198 Заштита деце и младих

Упознаје се са током поступка 

према малолетницима, ставља 

предлоге и указује на 

чињенице и доказе од 

важности за доношење 

правилне одлуке. Примају 

обавештења јавног тужиоца за 

малолетнике о сваком 

покренутом поступку према 

малолетнику.

Чл. 53. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

199 Заштита деце и младих

Доставља мишљење о 

целисходности покретања 

поступка према малолетнику, 

на захтев јавног тужиоца. 

Такође, суд може прикупљање 

ових података поверити и 

стручном лицу ( 

соц.ранику,психологу, 

педагогу..) ако га има у јавном 

тужилаштву. У споразуму са 

органом старатељства, јавни 

тужилац за малолетнике може 

да упути малолетника у 

прихватилиште за децу и 

омладини или у васпитну 

установу али најдуже до 30 

дана.

Чл. 58. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

2002 Заштита деце и младих

Доставља налаз и мишљење 

суду о извршењу васпитних 

налога које је суд изрекао 

малолетнику, а о чијем се 

извршењу стара суд.

Чл. 62. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

201 Заштита деце и младих

Доставља налаз и мишљење 

суду у припремним 

поступцима према 

малолетницима о чињеницам 

акоје се односе на узраст 

малолетника, чињенице 

потребне за оцену његове 

зрелости, средина и прилике у 

којима малолетник живи и 

друге околности које се тичу 

његове личности и понашања. 

Такође, суд може прикупљање 

ових података поверити и 

стручном лицу (соц. раднику, 

психологу, педагогу...) ако га 

има у суду.

Чл. 64. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

202 Заштита деце и младих

Присуствује рочиштима у 

припремним поступцима 

малолетника, даје предлоге и 

упућује питања лицу које се 

саслушава

Чл. 65. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

203 Заштита деце и младих

Обавештава судију за 

малолетнике у року од осам 

дана, уколико се не слаже са 

одлуком јавног тужиоца да 

обустави предлог за 

малолетнике

Чл. 70. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичнопревној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

204 Заштита деце и младих
Присуствује седници већа за 

малолетнике

Чл. 73. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

205 Заштита деце и младих

Доставља суду и јавном 

тужиоцу за малолетнике 

извештај о току извршења 

васпитних мера на сваких шест 

месеци. Судија за малолетника 

мозе тражити ове извештаје и у 

краћем року.

Чл. 84. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

206 Заштита деце и младих

Присуствује седници већа за 

малолетнике када се одлучује о 

обустављању извршења и 

изменама одлуке о васпитним 

мерама.

Чл. 85. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

207 Заштита деце и младих

Покреће предлог пред судом за 

измене одлуке о подмирењу 

трошкова смештаја и исхране 

малолетника у заводу или 

установи, односно трошкова 

смештаја насталих извршењем 

васпитних мера, посебних 

обавеза и појачаног надзора у 

другој породци, појачаног 

надзора уз дневни боравак.

Чл. 95. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

208 Заштита деце и младих

Стара се о извршењу 

васпитних мера ако законом 

није другачије одређено

Чл. 98. Закона о малолетним 

учиниоциам кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

209 Заштита деце и младих

Доставља извештај о току и 

резултатима извршења 

изречене мере посебне обавезе, 

на захтев судије за 

малолетнике.

Чл. 101. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

210 Заштита деце и младих

Обавештава суд о току и 

резултатима извршења 

васпитне мере. Обавештава суд 

без одлагања и разлозима који 

отежавају извршење мере

Чл. 104. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П



211 Заштита деце и младих

Даје предлог суду у којој 

породици би требала да се 

изврши мера појачаног надзора 

у другој породици; упућује 

малолетника у породицу која 

је одложена судском одлуком

Чл. 105. Закон о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

212 Заштита деце и младих

Склапа уговор са породицом у 

којој се реализује мера 

појачаног надзор у другој 

породици, којим се утврђују 

међусобна права и обавезе; 

врши проверу извршења 

васпитне мере и пружа им 

помоћ за остваривања сврхе 

васпитне мере.

Чл. 106. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

213 Заштита деце и младих

Врши мере појачаног надзора 

од стране органа старатељства. 

Орган старатељства је дужан 

да по пријему извршне одлуке 

којом се васпитна мера узриче, 

одреди службено лице органа 

старатељства или други 

стручно лице које ће ту меру 

спроводити и о томе обавести 

орган старатељства

Чл. 109. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

214 Заштита деце и младих

Сачињава програм рада са 

малолетником, у складу са 

упутствима суда и надлежног 

органа старатељства које врши 

стручно лице органа 

старатељства или друго лице 

коме је поверено спровођење 

васпитне мере

Чл. 110. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

215 Заштита деце и младих

Врши васпитне мере појачаног 

надзора уз дневни боравак и 

одговарајућој установи за 

образовање и васпитнаје 

малолетника. Стара се о 

спровођењу ове мере.

Чл. 111. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

216 Заштита деце и младих

Даје предлог да се извршење 

заводске мере одложе ако за то 

постоје оправдани разлози.

Чл. 116. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

217 Заштита деце и младих

Даје предлог суду да се из 

оправданих разлога извршење 

васпитне мере прекине.

Чл. 117. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

218 Заштита деце и младих

Одређује лице које је дужно да 

малолетника доведе у васпитну 

установу, кад је изречена 

васпитна мера постала 

извршна.

Чл. 121. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

219 Заштита деце и младих

Обавештава надлежни орган 

јединице унутрашњих послова 

ако извршење васпитне мере 

не може да отпочне или да се 

настави због одбијања или 

бекства малолетника.

Чл. 122. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

220 Заштита деце и младих

Даје предлог суду за премештај 

малолетника у другу васпитну 

установу.

Чл. 123. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

221 Заштита деце и младих

Упућује малолетника у 

посебну установу за лечење и 

оспособљавање, у време када 

је васпитна мера постала 

извршна.Одмах обавештава 

суд надлежан за извршење ове 

васпитне мере и орган 

унутрашњих послова када 

извршење васпитне мере не 

може да започне или да се 

настави због одбијања или 

бекства малолетника.

Чл. 135. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

222 Заштита деце и младих

Доставља налаз и мишљење о 

оправданости условног отпуста 

малолетника, на захтев суда.

Чл. 144. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

223 Заштита деце и младих

Одржава сталну везу 

малолетника са његовом 

породицом и установом у коју 

је малолетник смештен како би 

се малолетник и његова 

породица што болеј 

припремили на повратак у 

ранију социјалну средину и 

укључили у друштвени живот, 

током трајања завдоске мере и 

казне малолетничког затвора.

Чл. 147. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

224 Заштита деце и младих

Дужан је да малолетнику по 

извршењу кривичне санкције 

пружи сву потребну помоћ.

Чл. 148. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

225 Заштита деце и младих

Посебно брине о малолетнику 

који је по отпусту са извршења 

заводских мера или казне 

малолетничког затвора, као и 

малолетнику чије су 

породичне и материјалне 

прилике несређене, односно 

малолетнику без породичног 

старања. Ова брига 

подразумева највише смештај, 

исхрану, набавку одеће и 

лечење, помоћ приликом 

сређивања породичних 

прилика, окончану сручног 

постука и запошљенабхе

Чл. 149. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичниг дела и 

кривичнопраној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П



226 Заштита деце и младих 

Одлучује о мерама 

корективног и превентивног 

надзора над вршењем 

родитељског права.

Чл. 4. ст. 1 тач. 10) и 11) 

Правилника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

центара за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

227 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и стручно 

мишљење, на захтев суда, у 

парницама у којима се 

одлучује о заштити права 

детета и вршењу, односно 

лишењу родитељског права; 

сарађује са јавним тужиоцем, 

односно судијом за 

малолетнике у избору и 

примени васпитних налога; 

спроводи медијацију између 

малолетника и малолетника и 

жртве кривичног дела; подноси 

извештај о испуњњу васпитног 

налога јавном тужиоцу, 

односно судији за 

малолетнике; присуствује по 

одобрењу суда радњама у 

припремном поступку против 

малолетника ( саслушање); 

доставља мишљење суду пред 

којим се води кривични 

поступак против малолетника; 

присуствује седници већа за 

малолетнике и главном 

претресу у кривичном 

поступку против малолетног 

Чл. 4. ст. 2 тач. 2) и 7)-20) 

Правилника о организацији, 

нормативима и стандардима рада 

центара за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 

59/08, 37/10, 39/11-30, 51/19)

ЈЛС Центар за социјални рад П

228 Заштита деце и младих 

Спроводи програм припреме за 

усвојење које се обавља током 

процене опште подобности 

усвојитеља, али обавезно пре 

доношење коначне одлуке о 

општој подобности за 

усвојење, осим ако не усваја 

супружник или ванбрачни 

партнер родитеља, односно 

усвојиоца детета и бележи 

резултате реализованог 

програма припрема.

Чл. 12. Правилника о програму 

припреме за усвојење („Службени 

гласник РС“број 60/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

229 Заштита деце и младих 

По сачињавању записника о 

налажењу детета, полицијски 

службеник и стручњак органа 

старатељства из Чл. 6.става 1. 

овог Правилникаа, 

предузимају хитне мере 

збрињавања нађеног детета.

Чл. 7. Правилника о начину 

вођења поступка и сачињавању 

записника о налажењу детета 

(„Службени гласник РС“ број 

12/11)

ЈЛС Центар за социјални рад П

230 Заштита деце и младих 

Доноси одлуку о личном 

имену детета на основу које 

матичар уписује лично име, и 

то уколико се родитељи из 

било којих разлога нису 

споразумели о личном имену 

детета, ако родитељи нису у 

животу, или су у немогућности 

да врше родитељско право или 

су непознати.

Чл. 5. ст. 1.и 2. Правилника о 

поступку за одређивање и 

промену личног имена 

(„Службени гласник СРС“ број 

6/83)

ЈЛС Центар за социјални рад П

231 Заштита деце и младих 

Даје сагласности у поступку 

узимању ранијег презимена по 

раскидању усвојења, уколико 

је дете под старатељством.

Чл. 12. ст. 1. Правилника о 

поступку за одређивање и 

промену личног имена 

(„Службени гласник СРС“ број 

6/83)

ЈЛС Центар за социјални рад П

232 Заштита деце и младих 

Даје сагласност о промени 

личног имена детета под 

старатељством, која се заједно 

са другом докумнетацијом 

подноси општинском органу 

управе надлежом за промену 

личног имена.

Чл. 15. ст. 3. Правилника о 

поступку за одређивање и 

промену личниг имена 

(„Службени гласник СРС“ број 

6/83)

ЈЛС Центар за социјални рад П

233 Заштита деце и младих 

Извршиће на локалном нивоу 

избор одговарајућих установа 

и организација, сачиниће листу 

и са њима сачинити посебне 

споразуме, а ради изрицања 

васпитних мера посебних 

обавеза према малолетнику.

Чл. 19. Правилника о извршењу 

васпитних мера посебних обавеза 

(„Службени гласник РС“ број 

94/06)

ЈЛС Центар за социјални рад П

234 Заштита деце и младих 

Доставља суду налаз и 

мишљење приликом изрицања 

мере посебне обавезе 

надокнаде штете оштећеном.

Чл. 8. Правилника о извршењу 

васпитних мера и посебних 

обавеза („Службени гласник РС“ 

број 94/06)

ЈЛС Центар за социјални рад П

235 Заштита деце и младих 

Одређује лице, представника 

органа старатељства, односно 

друго лице које поседује 

посебна знања из области 

права детета и преступништва 

младих, које поступа под 

надзором органа старатељства. 

ОДређено лице, прати 

малолетника док траје ова 

посебна обавеза и најмање 

једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 10. ст. 1. и 2. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза („Службени 

гласник РС“ број 94/06)

ЈЛС Центар за социјални рад П

236 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из члана 14. става 2. 

тач. 3) Закона, самостално или 

преко одређеног лица и 

најмање једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 13. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 3) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

237 Заштита деце и младих 

Доставља суду налаз и 

мишљење приликом изрицања 

посебне обавезе из Чл. 14. став 

2, тач. 4) Закона, посебне 

обавезе оспособљавања за 

одговарајуће занимање.

Чл. 15. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 4) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П



238 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебних 

обавеза из члана 14. става 2. 

тач. 4) Закона, самостално или 

преко одређеног лица и 

најмање једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 16. ст. 1.Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 4) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

239 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и мишљење 

суду приликом изрицања 

посебне обавезе обављање,без 

надокнаде, посла или рада и 

извршења избора посла 

односно рада.

Чл. 18. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 5) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

240 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из члана 14. става 2. 

тач. 5) Закона, које одређује 

лице, представника органа 

старатељства или друго лице 

које има посебна знања из 

облсти права детета и 

преступништва младих и које 

поступа под надзором органа 

старатељства. Одређено лице 

прати малолетника док траје 

ова посебна обавеза и најмање 

једном месечно о томе 

обавештава судију за 

малолетнике.

Чл. 21. ст. 1. и ст. 2. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 5) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

241 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и мишљење 

суду приликом изрицања 

посебне обавезе укључивање у 

спортске активности из члана 

14. став 2.тач. 6) Закона.

Чл. 23. ст. 1.Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 6) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

242 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из члана 14. става 2. 

тач. 6) Закона, самостално или 

преко одређеног лица и 

најмање једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 24. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитник мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 6) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

243 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и мишљење 

суду приликом изрицања 

посебне обавезе испитивања и 

одвикавања од зависности, 

члана 14. став 2.тач. 7) Закона.

Чл. 26. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 7) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

244 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из члана 14. става 2. 

тач. 7) Закона, самостално или 

преко одређеног лица и 

најмање једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 26. ст. 1.Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 7) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

245 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и мишљење 

суду приликом изрицања 

посебне обавезе укључивања у 

појединачни или групни 

третман у одговарајућој 

здравственој установи или 

саветовалишту, члана 14. став 

2.тач. 8) Закона.

Чл. 29. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14.став2 тач. 8) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

246 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из Чл. 14. став2 тач. 8) 

Закона, и о томе најмање 

једном месечно извештава 

судију за малолетнике.

Чл. 30. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14.став2 тач. 8) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

247 Заштита деце и младих 

Доставља налаз и мишљење 

суду приликом изрицања 

посебне обавезе похађања 

посебних курсева за стручно 

оспособљавање или припрема 

или полагање испита којима се 

провераваодређено знање 

малолетника, члана 14. став 

2.тач. 9) Закона.

Чл. 32. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14.ст.2 тач. 9) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

248 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе самостално или преко 

одређеног лица, и најмање 

једном месечно о томе 

извештава судију за 

малолетнике.

Чл. 33. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2 тач. 9) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

249 Заштита деце и младих 

Даје посебно одобрење за 

изрицање посебне обавезе 

напуштања места 

пребивалишта или боравка, из 

Чл. 14.став 2. тач. 10) Закона.

Чл. 34. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2 тач. 9) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

250 Заштита деце и младих 

Прати извршење посебне 

обавезе из Чл. 14.став 2. тач. 

10) Закона, самостално или у 

изузетним случајевима и уз 

помоћ службеника полицијске 

станице и најмање једном 

месечно о томе извештава 

судију за малолетнике.

Чл. 36. ст. 1. Правилника о 

извршењу васпитних мера и 

посебних обавеза, а које се односе 

на Чл. 14. ст. 2. тач. 9) Закона о 

малолетним починиоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној заштити 

малолетника („Службени гласник 

РС“ број 85/05)

ЈЛС Центар за социјални рад П

251 Заштита деце и младих 
Може поднети предлог за 

извршење ради предаје детета.

Чл. 369. Закона о извршењу и 

обезбеђењу („Службени гласник 

РС“, број 106/15, 106/16, 113/17)

ЈЛС Центар за социјални рад П



252 Заштита деце и младих 

Врши послове социјалног рада 

као стални члан Интерресорне 

комисије. Такође, поред 

сталног, представник система 

социјане заштите може да се 

ангажује као повремени члан 

Комисије, у зависности од 

потребе конкретног случаја ( 

водитељ случаја, стручни 

радник установе социјалне 

заштите, представник установе 

у коју је корисник смештен 

исл.)

Чл. 6. ст. 3. и ст. 5. тач. 3) 

Правилника о дадатној 

образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету и 

ученику („Службени гласник РС“ 

број 63/10)

ЈЛС Центар за социјални рад П

253 Заштита деце и младих 
Именује сталне чланове 

Интерресорне комисије.

Чл. 5. ст. 2. Правилника о 

додатној образовној, здравственој 

и социјалној подршци детету и 

ученику  („Службени гласник РС“ 

број 80/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

социјалну заштиту

И

254 Заштита деце и младих 

Уручују хранитељу решење о 

хранитељству и информатор о 

детету "Мој животни пут". 

Попуњава са хранитељем 

информатор о детету.

Чл. 4. ст. 1. и ст. 4. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

255 Заштита деце и младих 

Примењују меру хранитељства 

када је то у најбољем интересу 

детета.

Чл. 5. ст. 1. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

256 Заштита деце и младих 

Врши процену опште 

подобности деце за 

хранитељство, пријем пријаве 

за хранитењство будућих 

хранитеља и прикупљање 

документације, доношење 

одлуке о општој подобности 

будућих хранитеља и издавање 

потврде за бављење 

хранитељством.

Чл. 14. ст. 1 тач. 1), 3) и 7) 

Правилника о хранитељству 

(„Службени гласник РС“ број 

36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

257 Заштита деце и младих 

Врши избор хранитељске 

породице за дете и склапање 

уговора са хранитељем; 

припрему детета и 

хранитељске породице за 

смештај,и смештај детета у 

хранитељску породицу; 

доношење плана услуга и мера 

заштите детета на 

хранитељству; припрема 

детета за повратак у биолошку 

породицу, промену мере и 

облика заштите и 

осамостаљивање. Ове послове 

обавља у сарадњи са центром 

за породични центар и 

усвојење.

Чл. 14. ст. 1 тач. 8), 9),10) и 13) 

Правилника о хранитељству 

(„Службени гласник РС“ број 

36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

258 Заштита деце и младих 

Утврђује општу подобост 

детета за хранитељство, на 

основу процене услова у 

којима дете живи и степена 

угрожености његовог развоја, 

и индивидуалних 

карактеристика и потреба 

детета.

Чл. 16. ст. 1. тач. 1) и 2) 

Правилника о хранитељству 

(„Службени гласник РС“ број 

36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

259 Заштита деце и младих 

Дефинише план подршке 

биолошкој породици детета у 

циљу очувања и успостављања 

квалитетнијег контакта са 

дететом и пружању подршке за 

рехабилитацију родитељских 

капацитета и потенцијала за 

преузимање непосредне бриге 

о детету, односно очувању везе 

детета са породицом порекла.

Чл. 19. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар са социјални рад П

260 Заштита деце и младих 

Издаје потврду о бављењу 

хранитељством,након 

доношења одлуке о општој 

подобности хранитеља; 

продужава потврду о бављењу 

хранитељством односно 

доноси одлуку о престанку 

бављењу хранитељством, 

након истека рока из Чл. 6, 

став1. тач. 9) овог 

Правилникаа; уколико утврди 

да је било пропуста доноси 

одлуку о престанку 

хранитељства односно о 

престанку постојања опште 

подобности за хранитељство.

Чл. 29. ст. 1), 3) и 4) Правилника 

о хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

261 Заштита деце и младих 

Врши избор хранитељске 

породице за дете у сарадњи са 

центром за породични смештај 

и усвојење, на основу упоредне 

анализе индивидуалних 

карактеристика детета и 

његових потреба и 

карактеристика потенцијалних 

хранитељских породица.

Чл. 30, ст. 1. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

260 Заштита деце и младих 

Организује консултације у 

циљу сагледавања потреба 

детета и избора адекватне 

хранитељске породице, којима 

присуствују стручни радници 

надлежног центра за социјални 

рад, центра за породицчни 

смештај и усвојење, родитељ, 

старатељ, дете-уколико његов 

узраст то дозвољава, друге 

значајне особе.

Чл. 32. ст. 1. и 2. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

261 Заштита деце и младих 

Доноси план услуга и мера 

заштите детета на 

хранитељству у сарадњи са 

центром за породични центар.

Чл. 34. ст. 2. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П



262 Заштита деце и младих 

Сачињава планове припреме 

детета и хранитељске 

породице за смештај; план 

међусобног прилагођавања 

хранитељске породице и 

детета; план услуга и мера 

заштите детета током 

одрастања у хранитељској 

породици;план припреме 

младих особа за излазак из 

хранитељске породице и 

осамостаљење. Када се 

смештај врши преко Центра за 

породични смештај, ове 

планови се сачиљавају у 

сарадњи са центром за 

породични смештај.

Чл. 36. ст. 1. тач. 1)-4) и ст. 2. 

Правилника о усвојењу
ЈЛС Центар за социјални рад П

263 Заштита деце и младих 

Врши увид и праћење у 

реализовање сврхе 

хранитељства и испуњености 

стандарда заштите детета у 

хранитељској породици.

Чл. 38. ст. 1. Правилника о 

хранитељству („Службени 

гласник РС“ број 36/08)

ЈЛС Центар за социјални рад П

264
Заштита лица са менталним 

сметњама 

Покреће поступак за 

задржавање лица са менталним 

сметњама на болничком 

лечењу, без његовог 

пристанка, уколико процену да 

је понашање тог лица 

угрожавајуће.

Чл. 22. Закона о заштити лица са 

менталним сметњама („Службени 

гласник РС“ број 45/13)

ЈЛС Центар за социјални рад П

265
Заштита лица са менталним 

сметњама 

Доставља своје мишљење, на 

захтев суда, у поступцима 

одлучивања о задржавању без 

пристанка или отпусту из 

психијатријске установе.

Чл. 32. ст. 1. тач. 4. Закона о 

заштити лица са менталним 

сметњама („Службени гласник 

РС“ број 45/13)

ЈЛС Центар за социјални рад П

266
Заштита лица са менталним 

сметњама 

Утврђује начин и услове 

регресирања трошкова из ст. 1. 

и 2. овог члана.

Чл. 35. Закона о друштвеној бризи 

о деци („Службени гласник РС“, 

број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 

28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 

16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 

64/03 - испр. др. закона, 101/05 - 

др. закон и 18/10 - др. закон 

113/17- др. закон)      

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

267
Заштита лица са менталним 

сметњама 

 

Утврђује цене услуга у 

установама за децу које се 

налазе у мрежи установа које 

утврђује општина.

Чл. 67. Закона о друштвеној бризи 

о деци („Службени гласник РС“, 

број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 

28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 

16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 

64/03 - испр. др. закона, 101/05 - 

др. закон и 18/10 - др. закон 

113/17- др. закон)      

ЈЛС

Орган локалне самоуправе 

надлежан за друштвену 

бригу о деци

И

268

Матерински додатак за 

незапослене мајке за треће или 

четврто дете

Утврђује се виши степен 

заштите породице у виду 

новчане помоћи породици у 

којој је мајка незапослена

Члан 1. Покрајинске скупштинске 

одлуке о остваривању 

материнског додатка за 

незапослене мајке за треће или 

четврто дете, Члан 1. Правилника 

о ближим условима и псотупку 

остваривања права на матерински 

додатак за треће или четврто дете

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

269

Накнада зараде, односно 

накнада плате за време 

породиљског одсуства, одуства 

са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне 

неге детета

Доношење решења за накнаду 

зараде, односно накнаду плате 

за време породиљског 

одсуства, одуства са рада ради 

неге детета и одсуства са рада 

ради посебне неге детета

Члан 12. до чл. 16. Закона о 

финансијској подршци породице 

са децом "Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

270

Остале накнаде по основи 

рођења и неге детета и посебне 

неге детета

Доношење решења о осталим 

накнадама по основи рођења и 

неге детета и посебне неге 

детета

Члан 17. до чл, 21. Закона о 

финансијској подршци породице 

са децом "Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

271 Роодитељски додатак

Доношење решења за мајку за 

прво, друго, треће и четврто 

дете

Члан 22. до 25. Закона о 

финансијској подршци породице 

са децом "Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

272 Дечији додатак

Доношње решења за дечији 

додатак под условом да су 

испуњени услови  закона и 

правилника о финансијској 

подршци породице са децом

Члан 26. до чл. 33.  Закона о 

финансијској подршци породице 

са децом "Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

273

Накнада трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

без родитељског старања

Доношење решења о накнади 

трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

без родитељског старања 

Члан 34. Члан 26. до чл. 33.  

Закона о финансијској подршци 

породице са децом "Службени 

гласник РС" бр.113/2017 и 

50/2018, Члан 1. Правилника о 

ближим условима и начину 

остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

274

Накнада трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

са сметњама у развоју и децу са 

инвалидитетом

Доношење решења о накнади 

трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

са сметњама у развоју и децу 

са инвалидитетом

Члан 35. Закона о финансијској 

подршци породице са децом 

"Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

275

Накнада трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

корисника новчане социјалне 

помоћи

Доношење решења о накнади 

трошкова боравка у 

предшколској установи за децу 

корисника новчане социјалне 

помоћи

Члан 36.  Закона о финансијској 

подршци породице са децом 

"Службени гласник РС" 

бр.113/2017 и 50/2018, Члан 1. 

Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на 

финансијску подршку породице са 

децом

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П



РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Општи интерес у области 

спорта

Нарочито ће предузимати 

активности на повећању 

учешћа деце, младих, жена и 

особа са инвалидитетом у 

спортским активностима, 

омасовљавању женских 

спортских организација и 

давању равноправног значаја 

женама и особама са 

инвалидитетом у спорту.

Чл. 4.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2
Задужбине, фондације , 

фондови

Може основати фонд за развој 

спорта за остваривање циљева 

из става 3. овог члана.

Чл. 111.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3 Извештавање

Достављају Министарству 

извештај о одобреним и 

реализованим програмима и 

пројектима којима се 

задовољавају потребе и 

интереси грађана у области 

спорта.

Чл. 130. ст. 9.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4
Општи интерес у области 

спорта

Уређује ближе услове, 

критеријуме и начин и 

поступак доделе средстава из 

буџета јединице локалне 

самоуправе, односно одобрење 

програма за задовољавање 

потреба грађана у области 

спорта на територији јединице 

локалне самоуправе и начин 

јавног објављивања података о 

предложеним програмима за 

финансирање, одобреним 

програмима и реализацији 

одобрених програма.

Чл. 138. ст. 2.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

5
Општи интерес у области 

спорта

Могу да утврде категоризацију 

организација у области спорта 

са своје територије, водећи 

рачуна о националним 

категоризацијама спортова и 

националних гранских 

спортских савеза и 

специфичним потребама и 

интересима  јединице локалне 

самоуправе.

Чл. 141.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

6
Национална стратегија развоја 

спорта

У року од годину дана од 

усвајања Стратегије, утврђује 

програм развоја спорта на 

својој територији, у складу са 

Стратегијом, и доставља га 

Министарству у року од 15 

дана од дана усвајања.

Чл. 142. ст. 4.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

7
Национална стратегија развоја 

спорта

Даје сагласност на коришћење 

школских спортских објеката 

другим лицима.

Чл. 150. ст. 2.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

8
Национална стратегија развоја 

спорта

Решењем даје сагласност на 

промену намене из става 5. 

овог члана, као поверени 

посао.

Чл. 154. ст. 2.  Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

9 Надзор

Врши на територији јединице 

локалне самоуправе, 

инспекцијски надзор, осим за 

националне спортске савезе, 

територијалне спортске савезе, 

организације које се баве 

стручним оспособљавањем у 

области спорта и спортске 

организације које се такмиче у 

професионалним спортским 

лигама,као поверени посао.

Чл. 169.  ст. 3. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС

 Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, преко 

градског, односно 

општинског спортског 

инспектора

П

10 Надзор

Врши на територији града 

Београда, инспекцијски надзор, 

осим за националне спортске 

савезе, организације које се 

баве стручним 

оспособљавањем у области 

спорта и спортске организације 

које се такмиче у 

професионалним спортским 

лигама, као поверени посао.

Чл. 169.  ст. 4. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“ број 

10/16)

ЈЛС

Надлежни орган града 

Београда, преко градског 

спортског инспектора,

П

11 Антидопинг агенција

Обавља друге послове који се 

односе на спречавање допинга 

у спорту, у складу са законом

Чл. 21. ст. 1 тач. 16 Закона о 

спречавању допинга у спорту 

(„Службени гласник РС“, број 

111/14)

ЈЛС Aнтидопинг агенција И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Регистар стамбених заједница

Води Регистар стамбених 

заједница и организује рад 

Регистра према својој 

територијалној надлежности и 

у складу са својим 

овлашћењима.

Члан 18. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : СПОРТ

ОБЛАСТ: СТАНОВАЊЕ



2
Границе овлашћења 

Регистратора

Искључиво врши проверу 

испуњености формалних 

услова за упис података у 

Регистар, који су предмет 

регистрације и објављивања, 

на основу чињеница из пријаве 

и приложених докумената, без 

испитивања тачности 

чињеница из пријаве, 

веродостојности приложених 

докумената и правилности и 

законитости поступака у 

којима су документи донети.

Проверава испуњеност 

следећих услова:

1) надлежност за поступање по 

пријави;

2) да ли је подносилац пријаве 

лице које, у складу са овим 

законом, може бити 

подносилац такве пријаве;

Члан 19. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

3
Покретање поступка 

подношењем пријаве

Дужан је да документе из става 

2. овог члана прибавља по 

службеној дужности у складу 

са законом којим се уређује 

општи управни поступак, 

односно да од подносиоца 

пријаве може да захтева само 

оне податке који су неопходни 

за њену идентификацију и 

документе који потврђују 

чињенице о којима се не води 

службена евиденција.

Члан 23. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

4
Покретање поступка по 

службеној дужности

Поступак регистрације покреће 

се по службеној дужности, ако 

је таква регистрација 

предвиђена овим законом.

Члан 24. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

5 Забележба

Врши упис забележбе на 

основу пријаве или по 

службеној дужности, ако 

Регистратор дође до сазнања о 

чињеницама и документима 

који су од значаја за стамбене 

односе.

Члан 25. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

6 Измена и одустанак од пријаве
Доноси решење којим се 

поступак обуставља ако 

подносилац пријаве одустане 

од пријаве, 

Члан 29. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

7

Провера испуњености 

формалних услова и рок за 

одлучивање о пријави

Проверава да ли су испуњени 

формални услови за 

регистрацију прописани 

чланом 20. став 2. овог закона 

за податке који се региструју и 

објављују и да ли су 

достављени прописани 

документи.

Одлучује о пријави 

доношењем решења о 

регистрацији или закључка о 

одбацивању пријаве у року од 

пет радних дана од дана 

пријема пријаве.

Члан 30. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

8 Решење о регистрацији
Доноси решење о 

регистрацији.

Члан 31. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

9

Одбацивање пријаве, право 

жалбе и право на подношење 

усаглашене пријаве

Одбацује пријаву закључком, 

уз навођење свих недостатака, 

односно разлога за 

одбацивање, објављује га кроз 

централни информациони 

систем и писани отправак 

доставља подносиоцу пријаве 

на начин одређен у 

регистрационој пријави.

Одбацује пријаву и када није 

месно надлежан за поступање 

по пријави, када подаци 

наведени у пријави нису 

предмет регистрације и када је 

податак или документ који је 

предмет пријаве већ 

регистрован.

Члан 32. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

10
Пропуштање рока за 

одлучивање о пријави

Ако  не одлучи о пријави у 

року из члана 30. став 3. овог 

закона, сматраће се да је 

пријава усвојена, о чему 

доноси решење и тражену 

регистрацију, без одлагања, 

спроводи у Регистар, изузев у 

случајевима када нису 

испуњени услови прописани 

чланом 32. став 2. овог закона.

Члан 33. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И



11

Брисање регистрованог податка 

или документа по службеној 

дужности

Укинуће своју одлуку и 

брисати податак најкасније у 

року од шест месеци од 

наредног дана од дана 

објављивања регистрованог 

податка када утврди да је 

регистрован податак, а да у 

моменту регистрације нису 

били испуњени услови за 

његову регистрацију.

Члан 34. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

12

Брисање регистрованог податка 

или документа по службеној 

дужности

Обавезан је да без одлагања 

отклони утврђене недостатке и 

унесе, односно правилно 

унесе, податке и документе 

кроз регистарску апликацију у 

централни информациони 

систем.

Члан 36. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

13 Исправка грешке

Врши исправку грешке у 

Регистру и о томе доноси 

закључак.

Доноси решење којим се 

захтев одбија као неоснован 

ако одлучујући о захтеву за 

исправку грешке, утврди да 

грешка није начињена,

Члан 37. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

14 Принудна управа
Води поступак увођења 

принудне управе именовањем 

професионалног управника.  

Члан 57. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Надлежна општинска, 

односно градска управа
И

15

Преузимање послова 

одржавања зграда и 

унапређења својстава зграде 

ради остварења јавног интереса

Преузима радове на 

одржавању зграде у случају 

када лица из члана 15. овог 

закона не изврше потребне 

активности на одржавању 

зграде, а неспровођењем ових 

активности би могле да 

настану штетне последице по 

живот или здравље људи, 

животну средину, привреду 

или имовину веће вредности.

Може одлуком да пропише 

обавезу одржавања спољног 

изгледа зграде (фасаде) и 

забрану промене спољног 

изгледа (забрана постављања 

клима-уређаја на видљивом 

делу зграде и сл.), уз 

прописивање различитих 

степена обавезности 

одржавања спољног изгледа 

зграде, у зависности од 

урбанистичке зоне или блока у 

ком се зграда нал.

Може донети одлуку којом 

Члан 61. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања и 

скупштина јединице локалне 

самоуправе

И

16

Организација којој је поверено 

обављање послова од јавног 

интереса у области становања

Може основати правно лице за 

обављање послова од јавног 

интереса у области становања.

Члан 62. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

17
Коришћење стана за службене 

потребе

Доноси одлуку о давању на 

коришћење стана за службене 

потребе 

Члан 71. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

18 Кућни ред

У обавези да у року од 90 дана 

од ступања на снагу овог 

закона, пропише општа 

правила кућног реда у 

стамбеним и стамбено-

пословним зградама на својој 

територији.

Члан 76. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

19
Поступак доношења одлуке о 

неопходности исељења

Припрема нацрт одлуке о 

неопходности исељења са 

планом пресељења и утврђује 

обухват насеља, односно дела 

насеља из којег је потребно 

извршити исељење и 

пресељење из разлога 

прописаних у члану 78. ст. 1. и 

2. овог закона.

Организује рани јавни увид и 

јавни увид и у нацрт одлуке из 

става 1. овог члана ради 

упознавањa јавности (правних 

и физичких лица) са планским 

решењем, односно обухватом 

насеља или дела насеља из 

којег је потребно извршити 

исељење, као и разлозима и 

могућим начинима исељења.      

Сачињава извештај који 

садржи податке о извршеном 

јавном увиду са свим 

примедбама и одлукама по 

свакој примедби.

Члан 81. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

20
Одлука о неопходности 

исељења и план пресељења

Доноси одлуку о неопходности 

исељења заједно са актом о 

доношењу планског 

документа, а у случају 

спровођења планског 

документа, заједно са 

програмом за уређивање 

земљишта.

Члан 82. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И



21 Решење о исељењу

Доноси решење о исељењу на 

основу одлуке из члана 82. 

став 1. овог закона.

Члан 84. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

22

Праћење поступака исељења и 

пресељења и мере социјалног 

укључивања након спроведеног 

пресељења

Води евиденцију о начину и 

условима под којима су 

спроведени ови поступци, а 

чији су саставни део и 

идентификациони подаци о 

лицима обухваћеним 

поступком исељења и 

пресељења (име и презиме, 

ЈМБГ и адресу пребивалишта, 

односно боравишта).

Члан 87. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

23

Субвенционисање закупнине 

стана у било ком облику 

својине

Ближи услови и поступак 

одобравања стамбеног додатка 

утврђују се одлуком надлежног 

органа јединице локалне 

самоуправе.

Члан 95. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

24
Поступак доделе стамбене 

подршке

Спроводи поступак доделе 

стамбене подршке.

Изузетно од става 1. овог 

члана поступак доделе 

стамбене подршке запосленом 

лицу код корисника добара у 

јавној својини спроводи 

стамбена комисија коју 

формира руководилац 

корисника добара у јавној 

својини која додељује 

стамбену подршку.

Члан 104. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања; 

Изузетно, стамбена комисија 

коју формира руководилац 

корисника добара у јавној 

својини 

И

25
Утврђивање листе реда 

првенства

Расписује јавни позив за 

доделу стамбене подршке 

Утврђује предлог листе реда 

првенства, на који подносилац 

захтева може уложити 

приговор општинском, 

односно градском већу у року 

од 15 дана од дана 

објављивања предлога листе 

реда првенства.

Утврђује листу реда првенства 

коју доставља скупштини 

јединице локалне самоуправе 

на чијој територији се 

стамбена подршка додељује.

Члан 107. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања преко 

Стамбене комисије 

И

26

Доношење одлуке и 

закључивање уговора о додели 

стамбене подршке
Доноси одлуку о додели 

стамбене подршке 

Члан 108. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

27 Локална стамбена стратегија

Доноси локалну стамбену 

стратегију и акциони план за 

њено спровођење.

Дужна је да до краја фебруара 

текуће године министарству 

надлежном за послове 

становања достави годишњи 

извештај о резултатима 

спровођења Стратегије, 

локалне стамбене стратегије и 

акционог плана за њено 

спровођење.

Дужна је да на својој интернет 

презентацији објави локалну 

стамбену стратегију и акциони 

план њеног спровођења одмах 

по њиховом доношењу.

Члан 115. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

28

Додела средстава за 

финансирање стамбене 

подршке

Средства за финансирање 

стамбене подршке која се 

обезбеђују из буџета јединице 

локалне самоуправе додељује 

непрофитној стамбеној 

организацији, односно тим 

средствима сама спроводи 

програм стамбене подршке у 

случају да јединица локалне 

самоуправе није основала 

стамбену агенцију нити на 

територији месне надлежности 

те јединице локалне 

самоуправе постоји 

регистрована непрофитна 

стамбена организација.

Члан 118. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И



29
Надлежности јединице локалне 

самоуправе

1) доноси локалну стамбену 

стратегију у складу са 

Стратегијом, акциони план и 

програм стамбене подршке;

2) реализује стамбене пројекте 

у складу са Програмом 

стамбене подршке из члана 

114. овог закона, као и другим 

програмима које доноси Влада 

у циљу остваривања стамбене 

политике, односно Стратегије 

и Акционог плана;

3) реализује стамбене пројекте 

и друге мере и активности у 

складу са локалном стамбеном 

стратегијом и акционим 

планом;

4) планира буџетска средства 

за спровођење локалне 

стамбене стратегије и 

стамбених пројеката;

Члан 121. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Скупрштина јединице 

локалне самоуправе и орган 

јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

пословне становања

И

30 Инспекцијски надзор
Врши инспекцијски надзор 

преко комуналне и 

грађевинске инспекције.

Члан 122. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Комунална и грађевинска 

инспекција јединице локалне 

самоуправе;

П

31

Права и обавезе комуналног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе Права и обавезе комуналног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе

Члан 124. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Комунални инспектор 

јединице локалне 

самоуправе

П

32

Дужности комуналног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе

Дужности комуналног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе

Члан 125. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Комунални инспектор 

јединице локалне 

самоуправе

П

33
Достава решења инспектора 

Привредној комори Србије

Доставља Привредној комори 

Србије решења којима је 

управнику, односно 

професионалном управнику, 

по извршеном инспекцијском 

надзору наложено исправљање 

утврђених неправилности 

најкасније у року од осам дана 

од дана правоснажности 

решења.

Члан 129. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Надлежни  комунални 

инспектор лединице локалне 

самоуправе

П

34 Одлучивање по жалби

Одлучивање  по жалби против 

решења комуналног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе може се изјавити 

жалба општинском, односно 

градском већу у року од 15 

дана од дана достављања 

решења.

Члан 131. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

(општинско/градско веће)

И

35 Одлучивање по жалби

Граду Београду поверава се 

решавање по жалби против 

првостепеног решења градске 

општине донетог у поступку 

вршења инспекцијског надзора 

грађевинског инспектора, у 

складу са овим законом.

Члан 131. Закона о становању и 

одржавању зграда  („Службени 

гласник РС“ број 104/16)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе- Града 

Београда

П

37 Откуп станова

Врши проверу законитог 

утврђивања откупне цене стана 

у друштвеној и државној 

својини на територији 

општине.

Члан 24. Законa о становању 

(„Службени гласник РС“ број 

50/92, 76/92, 84/92 (исправка), 

33/93, 53/93 (др. закон), 67/93 (др. 

закон), 46/94, 47/94 (исправка), 

48/94 (др. закон), 44/95 (др. 

закон), 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 

101/05 (др. закон), 99/11, 104/16 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове становања

И

38 Изградња објекта

Може, пре формирања 

катастарске парцеле за редовно 

коришћење објекта, издати 

грађевинску дозволу на 

грађевинску парцелу која 

представља земљиште испод 

објекта са једним метром око 

објекта, са обавезом 

формирања катастарске 

парцеле до издавања решења о 

употребној дозволи. 

Члан 19. Закона о посебним 

условима за реализацију пројекта 

изградње станова за припаднике 

снага безбедности („Службени 

гласник РС“ број 41/18)

ЈЛС

Орган лединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове грађевинарства

П

39
Надлежност и поступак за 

издавање грађевинске дозволе

Одлуком јединице локалне 

самоуправе на чијој територији 

се гради стамбени комплекс 

може се предвидети могућност 

обезбеђења паркинг места у 

јавним гаражама, односно на 

јавним површинама у близини 

стамбеног комплекса.

Члан 22. Закона о посебним 

условима за реализацију пројекта 

изградње станова за припаднике 

снага безбедности („Службени 

гласник РС“ број 41/18)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

грађевинарство

И

40
Надлежност и поступак за 

издавање грађевинске дозволе

.

Одлуком јединице локалне 

самоуправе на чијој територији 

се гради стамбени комплекс 

инвеститор се може 

ослободити плаћања доприноса 

или му се допринос може 

умањити.

Члан 23. Закона о посебним 

условима за реализацију пројекта 

изградње станова за припаднике 

снага безбедности („Службени 

гласник РС“ број 41/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И



41
Поступак пријављивања и 

евидентирања закупаца

У обавези је да организује 

обављање послова вођења 

поступка пријављивања и 

евидентирања лица из члана 2. 

овог закона.

Члан  5. Закона о пријављивању и 

евидентирању закупаца на 

неодређено време у становима у 

својини грађана, задужбина и 

фондација ("Службени гласник 

РС", број 96/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове становања

И

42
Поступак пријављивања и 

евидентирања закупаца

Формира Регистар закупаца на 

неодређено време у становима 

грађана, задужбина и 

фондација (у даљем тексту: 

Регистар), а на основу 

података садржаних у 

евиденционој пријави из члана 

3. овог закона и података које 

није обавезно доставити у 

евиденционој пријави, а који се 

воде у евиденцијама код 

надлежног органа.     Податке 

из евиденционих пријава у 

Регистру чува до дана 

решавања стамбене потребе 

лица из члана 2. овог закона.

Члан  6. Закона о пријављивању и 

евидентирању закупаца на 

неодређено време у становима у 

својини грађана, задужбина и 

фондација ("Службени гласник 

РС", број 96/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове становања

И

43
Поступак пријављивања и 

евидентирања закупаца

Доставља министарству 

надлежном за послове 

становања искључиво 

статистичке податке садржане 

у Регистру из члана 6. овог 

закона, а посебно податке о:

1) надлежном органу/служби и 

контакт подацима лица 

задуженог за вођење Регистра;

2) поднетим пријавама: укупан 

број поднетих пријава, број 

пријава са комплетном 

документацијом;

3) становима: укупан број и 

површина станова наведених у 

евиденционим пријавама, као и 

укупан број станова 

класификованих по 

собности/броју соба (нпр. 

гарсоњера, једнособан, 

једноипособан, двособан, 

двоипособан, трособан и сл.);

4) закупцима: укупан број 

закупаца на неодређено време, 

укупан број чланова 

породичног домаћинства 

закупаца, укупан број чланова 

Члан  7. Закона о пријављивању и 

евидентирању закупаца на 

неодређено време у становима у 

својини грађана, задужбина и 

фондација ("Службени гласник 

РС", број 96/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове становања

И

44
Поступак пријављивања и 

евидентирања закупаца

Дужне су да у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу овог 

закона, путем средстава јавног 

информисања, као и путем 

своје званичне интернет 

странице, позову закупце на 

неодређено време и власнике 

станова на којима је засновано 

право закупа на неодређено 

време да поднесу пријаву за 

евидентирање из члана 3. овог 

закона.

Дужна је да податке из 

евиденционих пријава, 

прикупљене у поступку из 

члана 5. овог закона, достави 

министарству надлежном за 

послове становања, најкасније 

у року од 60 дана од дана 

истека рока из става 2. овог 

члана.

Члан  8. Закона о пријављивању и 

евидентирању закупаца на 

неодређено време у становима у 

својини грађана, задужбина и 

фондација ("Службени гласник 

РС", број 96/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове становања

И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Врсте трговине

Одређује односно одобрава 

продајно место на којем се 

обавља трговина из става 1. 

тачка 1), односно време и 

начин трговине из става 1. 

тачка 2) члана 20. Закона о 

трговини.

Чл. 20. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове трговине 

И

2 Врсте трговине

Уређује и организује 

привредне изложбе и 

традиционалне манифестације 

у надлежности локалне 

самоуправе.

Чл. 24. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове трговине 

И

3 Врсте трговине

Уређује локацију, опремање и 

одржавање пијаце, начин 

издавања пијачног простора, 

радно време и друга питања од 

значаја за рад пијаце.

Чл. 25. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове трговине 

И

4 Услови за обављање трговине

Прописује услове за 

одређивање радног времена за 

трговину која се обавља на 

њеном подручју, за трговинске 

формате или облике трговине 

ван продајног објекта, путем 

одређивања укупног трајања 

радног времена и његовог 

временског распореда (дневни, 

недељни, месечни и годишњи); 

време продаје појединих врста 

робе чија употреба може битно 

да утиче на јавни ред и мир 

(алкохолна пића и пиво, 

пиротехничка средства и сл.); 

обавезу држања отвореним 

појединих продајних објеката у 

току празника и других 

нерадних дана, односно 

обавезу увођења дежурства у 

тим данима, водећи рачуна о 

врсти робе која се у њима 

продаје, потребама потрошача 

и локацијском распореду тих 

објеката.

Чл. 43. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“    брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове трговине 

И

ОБЛАСТ : ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ



5 Непоштена тржишна утакмица

 

Спроводе надзор над 

применом овог закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона, у складу са својим 

делокругом уређеним 

посебним прописима.

Чл. 53. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самуправе надлежан за 

послове трговине

И

7

Обавља послове из става 1. 

тачка 2) члана 54. Закона  о 

трговини, као поверене 

послове.

Чл. 54. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самуправе преко надлежне 

инспекције

П

8 Надзор над применом закона

Има овлашћење да:

1) прегледа пословни простор, 

односно простор у којем се 

обавља трговинска делатност;

2) врши увид у пословне 

књиге, евиденције, исправе, 

електронске документе као и у 

другу документацију у вези са 

обављањем трговине;

3) врши копирање пословних 

књига, евиденција, исправа и 

електронских докумената, које 

су предмет надзора;

4) врши идентификацију лица 

која обављају трговинску 

делатност, путем увида у 

личну исправу или другу јавну 

исправу са фотографијом;

5) узима писмене и усмене 

изјаве лица која обављају 

трговинску делатност, односно 

сведока или службених лица, 

као и да позива ова лица да 

дају изјаве, о питањима од 

значаја за предмет надзора;

6) фотографише, врши видео-

снимање простора у којем се 

Чл. 55. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самуправе преко надлежне 

инспекције

И

9 Надзор над применом закона

У обављању послова из члана 

54. став 1. тачка 2) овог закона, 

комунални инспектор има иста 

овлашћења и дужности као 

тржишни инспектор, у складу 

са овим законом.

Чл. 57. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самуправе преко надлежне 

инспекције

П

10 Надзор над применом закона

Продаје путем јавног 

надметања одузету робу која 

испуњава услове за стављање у 

промет, по коначности решења 

о одузимању. 

Чл. 64. Закона

о трговини

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самуправе надлежан за 

послове трговине 

И

11 Централизоване јавне набавке

Може образовати тело за 

централизоване јавне набавке                

Могу основати заједничко тело 

за централизоване јавне 

набавке.

Чл. 48 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ брoj 

53/10, 10/13, 44/18 (др. закон))
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12
Услови и начин спровођења 

поступка јавне набавке 
Доноси решење о образовању 

комисије за јавне набавке.  

Чл. 54. Закона 

о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“    брoj 

124 /12, 14/15, 68/15)

ЈЛС

Орган надлежан за 

покретање поступка јавне 

набавке

И

13
Стратегија и институционални 

оквир за заштиту потрошача

Предузимају активности из 

своје надлежности у циљу 

унапређења заштите 

потрошача, а нарочито:

1) подржавају активности 

удружења и савеза у погледу 

обезбеђивања финансијских 

средстава, одговарајућих 

просторија и осталих 

неопходних услова за рад, у 

складу са прописима о 

финансирању програма од 

јавног интереса које реализују 

удружења;

2) подстичу и подржавају 

активности усмерене на 

заштиту потрошача, а посебно 

информисање, саветовање и 

едукацију потрошача;

3) подстичу и подржавају 

учешће представника 

потрошача у свим телима која 

на покрајинском и локалном 

нивоу доносе одлуке у 

областима од значаја за 

потрошаче, као што су услуге 

од општег економског 

Чл. 129. Закона

о заштити потрошача

(„Службени гласник РС“  број 

62/014, 6/16- други закон, 44/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите потрошача

И

14
Заштита колективног интереса 

потрошача 

Врше надзор над спровођењем 

прописа у области заштите 

потрошача и предузимају 

радње прописане овим законом 

и другим прописима.

Чл. 154. Закона

о заштити потрошача

(„Службени гласник РС“  број 

62/014, 6/16- други закон, 44/18 

(др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите потрошача

И

16 Планирање и развој туризма

У оквиру својих надлежности, 

доносе програм развоја 

туризма у складу са 

Стратегијом.

Чл. 12. Закона о туризму

(„Службени гласник РС“ број  

17/19)

ЈЛС

 Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

И

17 Планирање и развој туризма

Подноси Захтев за 

категоризацију туристичког 

места. 

Чл. 27. Закона о туризму 

(„Службени гласник РС“ брoj 

17/19) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

18
Туристичке организације за 

промоцију туризма

Може основати туристичку 

организацију или обављање 

тих послова поверити другом 

правном лицу.

Чл. 41. Закона о туризму 

(„Службени гласник РС“ брoj 

17/19) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

19
Туристичке организације за 

промоцију туризма

Стара се о месту постављања и 

начину истицања туристичке 

сигнализације у складу са овим 

законом и законом којим се 

уређује саобраћајна 

сигнализација.

 Чл. 45. Закона о туризму 

(„Службени гласник РС“ 17/19)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; 
И



20 Угоститељска делатност

Може ближе да уреди услове 

за уређење и опремање 

угоститељског објекта у 

зависности од начина 

услуживања и врсте услуга 

које се претежно пружају у 

угоститељском објекту, а који 

се односе на уређење и 

опремање уређајима за 

одвођење дима, паре и мириса, 

као и других непријатних 

емисија.

Може ближе да уреди услове 

за уређење и опремање 

угоститељског објекта у 

којима се емитује музика или 

изводи забавни програм, а 

којима се обезбеђује заштита 

од буке.

Може ближе да уреди техничке 

и друге услове у 

угоститељском објекту, који се 

налази у стамбеној згради, као 

и начин обављања 

угоститељске делатности, у 

Чл. 26. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“   брoj  

17/19)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

И

21 Угоститељска делатност

Дужан је да у електронској 

форми доставља министарству 

и Регистру туризма евиденцију 

коначних решења из става 4. и 

5.члана 13 Закона о 

угоститељству.

Чл. 13. Закона о угоститељству

(„Службени гласник РС“     брoj 

17/19

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

П

22 Угоститељска делатност

Евидентирање брисања 

угоститељских објеката из 

евиденције категорисаних 

објеката Регистратор туризма 

врши по службеној дужности у 

случајевима из става 1. тач. 1) 

и 5) овог члана, по обавештењу 

надлежног органа јединице 

локалне самоуправе у 

случајевима из става 1. тач. 2) 

и 3) овог члана, а на захтев 

угоститеља у случају из става 

1. тачка 4) овог члана.

Чл. 23. Закона о угоститељству

(„Службени гласник РС“  брoj 

17/19)

ЈЛС

 Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

П

23 Угоститељска делатност

Води евиденцију угоститеља и 

угоститељских објеката  из 

члан 12. и члана 18. овог 

закона

Чл. 13. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“ брoj 

17/19 ) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

П

24

Решењем одлучује по 

захтевима за одређивање 

категорије угоститељског 

објекта из чл.18.став 4 Закона

Чл. 13. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“ брoj 

17/19 ) 

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове туризма

П

29 Надзор над применом закона

Овлашћен је  да:

1) привремено забрани 

обављање угоститељске 

делатности правном и 

физичком лицу које 

угоститељску делатност 

обавља, а није регистровало 

привредну делатност у 

одговарајући регистар;

2) привремено забрани 

обављање делатности правном 

лицу, привредном друштву, 

предузетнику или огранку 

страног правног лица, као и 

физичком лицу које обавља 

угоститељску делатност 

пружања услуга смештаја у 

соби, стану или кући, за која 

није издато решење о 

разврставању у категорију;

3) привремено забрани 

физичком лицу пружање 

угоститељских услуга у 

објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком 

домаћинству, ако није 

закључен уговор из члана 74. 

Чл. 121а. Закона о туризму

(„Службени гласник РС“     брoj 

36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 

93/12, 84/15, 83/2018-62 (др. 

закон), 17/19 (др. закон))

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе преко овлашћене 

инспекције локалне 

самоуправе

И

30 Надзор над применом закона

Против решења овлашћеног 

инспектора јединице локалне 

самоуправе може се изјавити 

жалба општинском, односно 

градском већу у року од 15 

дана од дана достављања 

решења.

Чл. 123. Закона о туризму

(„Службени гласник РС“     брoj 

36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 

93/12, 84/15, 83/2018-62 (др. 

закон), 17/19 (др. закон))

ЈЛС

Надлежни другостепени 

орган јединице локалне 

самоуправе одн. града

П

31 Бање

Предлаже Влади Републике 

Србије подручје које се сматра 

бањом, у смислу овог закона.

Чл. 3. ст.1. Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

32 Бање

Стара се о очувању, 

коришћењу, унапређењу и 

управљању бања на њеном 

подручју, у складу са законом.

Чл. 4. Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

33 Бање
Обезбеђује  обележавање 

подручја бање.

Чл. 6. ст.2. Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

34 Бање

Доноси одговарајући плански 

документ за бању, у складу са 

прописима о планирању и 

уређењу простора.

Чл. 8. ст.1. Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

надлежан за послове 

урбанизма 

И

35 Бање

Даје, уз сагласност Владе, 

право коришћења природног 

лековитог фактора у бањи 

(термална и минерална вода, 

гас и лековито блато) домаћем 

правном или физичком лицу.

Чл. 10. ст. 1.  Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

36 Бање

Прати количину и састав 

природног лековитог фактора 

у бањи и најмање једном у три 

године обезбеђује проверу 

његовог лековитог својства у 

овлашћеној здравственој 

установи.

Чл. 12. ст. 1.  Закона о бањама 

(„Службени гласник РС“, број 

80/92 и 67/93 - др. Закон, 95/18 - 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



Бање
Утврђивање накнаде за 

природни лековити фактор

Члан 246. став 1. Закона о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

Бање

Контрола плаћања накнаде за 

природни лековити фактор, 

инспекцијски надзор

Члан 246. став 8. Закона о 

накнадама за коришћење јавних 

добара („Службени гласник РС” 

бр. 95/18 и 49/19)

ЈЛС

Надлежни орган единице 

локалне самоуправе преко 

овлашћеног инспектора

И

37 Побне резерве

Робне резерве се образују и 

користе за обезбеђење 

снабдевености и стабилности 

на тржишту у случају:

1) ванредних ситуација – 

елементарних непогода, 

техничко-технолошких 

несрећа, катастрофа и других 

већих несрећа и непогода услед 

којих наступа или може да 

наступи прекид у основном 

снабдевању, или недовољно, 

односно нестабилно основно 

снабдевање (у даљем тексту: 

ванредне ситуације);

2) наступања или непосредне 

опасности наступања 

озбиљних поремећаја на 

тржишту;

3) ванредног или ратног стања.

Јединица локалне самоуправе 

може, зависно од својих 

потреба и могућности, 

образовати робне резерве, у 

складу са овим законом.

Чл. 3. Закона

o робним резервама

(„Службени гласник РС“  број 

104/13, 145/14 - др. Закон, 95/18- 

др. Закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

38 Побне резерве

Пословање робним резервама, 

и то образовање, обнављање, 

размештај и финансирање 

робних резерви, обавља 

Дирекција на основу 

Годишњег програма.

Чл. 9. Закона

o робним резервама

(„Службени гласник РС“  број 

104/13, 145/14 - др. Закон, 95/18- 

др. Закон)

ЈЛС

Дирекција за робне резерве  

јединице локалне 

самоуправе

И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Ветерина

Организовање зоохигијенске 

службе која обавља следеће 

послове:

1) хвата и збрињава напуштене 

животиње у прихватилишта за 

животиње;

2) нешкодљиво уклања лешеве 

животиња са јавних површина 

и објеката за узгој, држање, 

дресуру, излагање, одржавање 

такмичења или промет 

животиња;

3) транспорт или организовање 

транспорта лешева животиња 

са јавних површина и објеката 

из тачке 2) овог члана до 

објекта за сакупљање, прераду 

или уништавање отпада 

животињског порекла на начин 

који не представља ризик по 

друге животиње, људе или 

животну средину.

Чл. 46. ст. 1. Закона о 

ветеринарсту („Службени гласник 

РС“ број 91/05, 30/10, 93/12, 17/19- 

др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

2 Ветерина

Израда и спровођење програма 

контроле и смањења 

популације напуштених паса и 

мачака према 

специфичностима средине. 

Чл. 54. ст. 1. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09)

ЈЛС
Органи јединица локалне 

самоуправе 
И

3 Ветерина

Прописивање места и начина 

извођења кућних љубимаца, а 

нарочито паса и мачака на 

јавне површине.

Чл. 54. ст. 2. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09 )

ЈЛС
Органи јединица локалне 

самоуправе 
И

4 Ветерина

Дужност обезбеђивања 

прихватилишта ако на својој 

територији има напуштених 

животиња. 

Чл. 66. ст. 1. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09)

ЈЛС
Орган јединице локалне 

самоуправе 
И

5 Ветерина

Дужност  обезбеђивања 

прикупљања, превоза и 

збрињавања напуштених и 

изгубљених животиња, као и 

пружања помоћи, бриге и 

смештаја у прихватилиште у 

складу са овим законом. 

Чл. 66. ст. 2. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09)

ЈЛС
Орган јединице локалне 

самоуправе 
И

6 Ветерина

Дужност да напуштеним и 

изгубљеним животињама које 

су болесне или повређене се 

обезбеди одговарајућа 

ветеринарска помоћ, а да за 

неизлечиво болесне или 

повређене животиње обезбеди 

лишавање живота у складу са 

овим законом.

Чл. 66. ст. 4. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник 

РС“ број 41/09)

ЈЛС
Орган јединице локалне 

самоуправе 
И

7 Заштита биља

Обавештавање о тачној 

локацији где ће бити третман, 

време третмана, као и упутство 

како се треба понашати у том 

случају,  за одгајиваче пчела 

или њихових удружења, 

кориснике ловишта, 

управљаче, односно власнике, 

кориснике и закупце земљишта 

у заштићеним природним 

подручјима и лица која су 

регистрована за производњу и 

узгој рибе, оплођене икре и 

рибље млађи, као и 

целокупног становништва које 

живи на територији на којој ће 

се вршити примена средстава 

за заштиту биља из 

ваздухоплова. 

Чл.48. ст. 3. Закона о средствима 

за заштиту биља („Службени 

гласник РС“ број 41/09, 17/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

ОБЛАСТ : ВЕТЕРИНА



8 Заштита биља

Предузимање одговарајућих 

мера заштите, у складу са 

локалним условима, на 

локацијама на којима се налазе 

пчелиња друштва и пасишта 

која пчеле посећују и у којима 

пчеле масовно лете и 

дост.љање података о 

предузетим мерама лицима 

која врше примену средстава 

за заштиту биља која су 

отровна за пчеле на њихов 

захтев. 

Чл. 49. ст. 2. Закона о средствима 

за заштиту биља („Службени 

гласник РС“ број 41/09, 17/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1 Систем здравствене заштите

Остваривање друштвене бриге 

за здравље становништва.

У оквиру друштвене бриге за 

здравље из става 1. овог члана 

обезбеђује се здравствена 

заштита која обухвата:

1) очување и унапређење 

здравља, спречавање, 

откривање, сузбијање и 

контролу фактора ризика за 

настанак обољења, стицање 

знања и навика о здравом 

начину живота;

2) спречавање, сузбијање и 

рано откривање болести;

3) правовремену дијагностику, 

благовремено, делотворно и 

ефикасно лечење, здравствену 

негу и рехабилитацију 

оболелих и повређених;

4) информације које су 

становништву или појединцу 

потребне за одговорно 

поступање и за остваривање 

права на здравствену заштиту.

Чл. 8. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

2 Систем здравствене заштите

Обезбеђивање и спровођење 

здравствене заштите од 

интереса за грађане, које се 

спроводе на територији 

јединице локалне самоуправе, 

и то:

1) праћење здравственог стања 

становништва и рада система 

здравствене заштите, као и 

старање о спровођењу 

утврђених приоритета у 

здравственој заштити;

2) стварање услова за 

приступачност и уједначеност 

коришћења примарне 

здравствене заштите;

3) координирање, подстицање, 

организацију и усмеравање 

спровођења здравствене 

заштите;

4) планирање и остваривање 

сопственог програма за 

очување и заштиту здравља од 

загађења животне средине 

штетним и опасним 

материјама у ваздуху, води и 

земљишту, одлагањем 

Чл. 13. ст. 1 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)
ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

3 Систем здравствене заштите

Обезбеђивање рада 

мртвозорске службе на својој 

територији.

Чл. 13. ст. 2 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

4 Систем здравствене заштите

Обезбеђивање средстава за 

вршење оснивачких права над 

здравственим установама чији 

је оснивач локална самоуправа 

у складу са законом и Планом 

мреже здравствених установа, 

а које обухвата закуп 

пословног простора и опреме, 

изградњу, одржавање и 

опремање здравствених 

установа, односно 

инвестиционо улагање, 

инвестиционо одржавање 

просторија, медицинске, 

немедицинске опреме, 

превозних средстава и опреме 

у области интегрисаног 

здравственог информационог 

система, као и друге обавезе 

одређене законом и актом о 

оснивању.

Чл. 13. ст. 3 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

5 Систем здравствене заштите

Обезбеђивање за здравствене 

установе у јавној својини на 

својој територији и средства за 

извршавање обавеза по 

извршним судским одлукама, 

које се не финансирају из 

средстава обавезног 

здравственог осигурања или на 

други начин у складу са 

законом.

Чл. 13. ст. 6 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

6 Систем здравствене заштите

Доношење посебних програма 

здравствене заштите за 

поједине категорије 

становништва, односно врсте 

болести које су специфичне за 

јединицу локалне самоуправе, 

а за које није донет посебан 

програм здравствене заштите 

на републичком нивоу, у 

складу са својим 

могућностима, и утврдити цене 

тих појединачних услуга, 

односно програма.

Чл. 13. ст. 7 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

7 Систем здравствене заштите

Обезбеђивање средства за 

остваривање друштвене бриге 

за здравље из ст. 1–7. овог 

члана у буџету јединице 

локалне самоуправе, у складу 

са законом.

Чл. 13. ст. 8 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ : ЗДРАВСТВО



8 Систем здравствене заштите

Оснивање здравствене 

установе у јавној својини, под 

условима прописаним овим 

законом.

Чл. 28. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9 Систем здравствене заштите

Оснивање апотекарске 

установе у јавној својини, у 

складу са Планом мреже.

Чл. 79. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ 

број 25/19)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10 Систем здравствене заштите
Обезбеђивање заштите права 

пацијената

Чл. 38. ст. 1. Закона о правима 

пацијената („Службени гласник 

РС“ број 45/13, 25/19 (др. закон))

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе, одређивањем 

лица које обавља послове 

саветника за заштиту права 

пацијената и образовањем 

Савета за здравље

И

11 Систем здравствене заштите

Доношење одлуке о 

организовању, финансирању и 

условима рада саветника 

пацијената, у складу са 

потребама пацијената и 

капацитетима здравствене 

службе на територији јединице 

локалне самоуправе

Чл. 39. ст. 4. Закона о правима 

пацијената („Службени гласник 

РС“ број 45/13, 25/19 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

12 Систем здравствене заштите

Обављање задатака из области 

заштите права пацијената, и то: 

разматрање приговора о 

повреди појединачних права 

пацијената на основу 

достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница;  

обавештавање подносиоца 

приговора и директора 

здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на 

коју се приговор односи  о 

утврђеним чињеницама и 

давање одговарујућих 

препорука; разматрање 

извештаја саветника 

пацијената, праћење 

остваривања права пацијената 

на територији јединице 

локалне самоуправе и 

предлагање мера за заштиту и 

промоцију права пацијената; 

подношење годишњег 

извештаја о свом раду и 

предузетим мерама за заштиту 

права пацијената надлежном 

органу јединице локалне 

Чл. 42. ст. 1. Закона о правима 

пацијената („Службени гласник 

РС“ број 45/13, 25/19 (др. закон))

ЈЛС Савет за здравље И

13
Заштита становништва од 

заразних болести

Може доносити програме за 

своју територију уз сагласност 

Министарства здравља, а на 

основу мишљења Завода, у 

складу са законом.

Чл. 10. ст.1. Закона о заштити 

становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС“ 

број 15/16)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14
Очување и унапређење здравља 

становништва

Вршење надзора над 

спровођењем овог закона и 

прописа донетих на основу 

њега

Чл. 24. ст. 1.Закона о јавном 

здрављу („Службени гласник РС“ 

број 15/16)

ЈЛС

Органи јединице локалне 

самоуправе, преко 

надлежних инспекција и 

служби у складу са законом.

И

15
Очување и унапређење здравља 

становништва

Вршење надзора забране 

пушења  (поверени посао)

Чл. 26. ст. 1. Закона о заштити 

становништва од изложености 

дуванском диму („Службени 

гласник РС“ број 30/10)

ЈЛС

Комунална полиција на 

територији града и Града 

Београда, надлежни орган 

јединице локалне 

самоуправе

П

16
Производња и промет лекова и 

опојних дрога

Планирање, организовање и 

примењивање прописаних 

мера ради смањења потражње 

психоактивних контролисаних 

супстанци

Чл. 70. ст. 2. Закона о 

психоактивним контролисаним 

супстанцама („Службени гласник 

РС“ број 99/10, 57/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17
Производња и промет лекова и 

опојних дрога

Образовање комисије за 

праћење последица насталих 

злоупотребом психоактивних 

контролисаних супстанци и 

предлагање мера за 

унапређење стања

Чл. 92. ст. 1. Закона о 

психоактивним контролисаним 

супстанцама („Службени гласник 

РС“ број 99/10, 57/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Одрживо коришћење и заштита 

природних вредности 

Утврђује развојним и 

просторним планом зоне 

изградње на одређеним 

локацијама зависно од 

капацитета животне средине и 

степена оптерећења, као и 

циљеви изградње унутар 

одређених делова на тим 

локацијама.

Чл. 19. ст. 1. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган  јединице 

локалне самоуправе
И

2
Одрживо коришћење и заштита 

природних вредности 

Одлуком уређује опште услове 

заштите, начин подизања и 

одржавања и обнове 

уништених јавних зелених 

површина, као и вођење 

података о јавним зеленим 

површинама.

Чл. 20. ст. 3 Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Скупштина јединице 

локалне самоуправе
И

3
Мере и услови заштите 

животне средине

Учествује у поступку 

припреме и доношења 

просторних и урбанистичких 

планова и других планова 

(планови уређења и основе 

коришћења пољопривредног 

земљишта, шумске, 

водопривредне, 

ловнопривредне основе и 

програми унапређења 

рибарства на рибарским 

подручјима и други планови)

Чл. 33. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

4
Мере и услови заштите 

животне средине

Издавање мера и услова 

заштите животне средине у 

просторним и урбанистичким 

плановима

Чл. 34. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

5
Мере и услови заштите 

животне средине

Одређивање врсте планова и 

програма за које се израђује  

стратешка процена утицаја на 

животну средину

Чл. 35. ст. 3. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

ОБЛАСТ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



6
Мере и услови заштите 

животне средине

Доношење акта о увођењу 

посебних мера у случају из 

става 1. члана 42. Закона ако је 

загађење ограничено на 

територији јединице локалне 

самоуправе и нема утицаја на 

шире подручје.

Чл. 42.ст. 3. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

7
Мере и услови заштите 

животне средине

Одређивање статуса угрожене 

животне средине и приоритета 

за санацију и ремедијацију за 

подручје од локалног значаја 

Чл. 43. ст. 2. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

8
Мере и услови заштите 

животне средине

 Прибављање претходне 

сагласности Министарства на 

предлог акта којим се одређује 

статус угрожене животне 

средине и приоритети за 

санацију и ремедијацију за 

подручја од локалног значаја, а 

за подручја од локалног значаја 

на територији аутономне 

покрајине, сагласност 

надлежног органа аутономне 

покрајине.

Чл. 43. ст. 3. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

9 Заштита од хемијског удеса

Доношење екстерних планова, 

који су саставни део планова за 

реаговање у ванредним 

ситуацијама, на основу 

надлежности из прописа 

којима се уређује заштита и 

спашавање

Чл. 61. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

10 Заштита од хемијског удеса

Проглашавање стања 

угрожености животне средине 

и обавештава јавност о 

предузетим мерама.

Чл. 62. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

11
Мере и услови заштите 

животне средине

Доношење програма заштите 

животне средине на својој 

територији, односно локалних 

акционих и санационих 

планова; доношење 

заједничких програма заштите 

животне средине

Чл. 68. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон)) 

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, две или 

више јединица локалне 

самоуправе

И

12
Праћење стања животне 

средине

Обезбеђивање континуиране 

контроле и праћење стања 

животне средине

Чл. 69.ст.1 Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

13
Праћење стања животне 

средине

Доношење програма 

мониторинга (ЈЛС доносе 

програм мониторинга на својој 

територији који мора бити у 

складу са националним 

програмом)

Чл. 69.ст.4 Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

14
Праћење стања животне 

средине

Обезбеђивање финансијских 

средстава за обављање 

мониторинга

Чл. 69.ст 5 Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

15
Праћење стања животне 

средине

Вођење локоалног регистра 

извора загађивања животне 

средине

Чл. 75.ст. 3. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

16
Праћење стања животне 

средине

 Достављање Агенцији за 

заштиту животне средине 

података за израду извештаја 

из става 1. члана 76. Закона.

Чл. 76.ст. 3. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

17
Информисање и учешће 

јавности

 Дужност редовног, 

благовременог, потпуног и 

објективног, обавештавања 

јавности о стању животне 

средине, односно о појавама 

које се прате у оквиру 

мониторинга нивоа загађујуће 

материје и емисије, као и 

мерама упозорења или развоју 

загађења која могу 

предст.љати опасност за живот 

и здравље људи, у складу са 

овим законом и другим 

прописима.

Чл. 78.ст.1. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС

Надлежни органи јединице 

локалне самоуправе и 

овлашћене и друге 

организације

И

19 Економски инструменти

Обезбеђивање финансирања и 

остваривања циљева заштите 

животне средине

Чл. 83.ст.1 Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

21 Економски инструменти

Уобавези је да отвори буџетски 

фонд у складу са законом 

којим се уређује буџетски 

систем. 

Чл. 100. ст. 1.Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон)) 

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

23 Надзор Инспекцијски надзор

Чл. 109. ст. 2. 3.и 4. Закона о 

заштити животне 

средине(„Службени гласник РС“ 

број 135/04, 36/09, 36/09 (др. 

закон), 72/09 (др. закон), 43/11 

(УС), 76/18, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе преко 

инспекције органа локалне 

самоуправе

П

24 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 110 Закона о заштити животне 

средине: 135/04-29, 36/09-144, 

36/09-115 (др. закон), 72/09-164 

(др. закон), 43/11-88 (УС), 76/18)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

25 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 111. Закона о заштити 

животне средине („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09, 

36/09 (др. закон), 72/09 (др. 

закон), 43/11 (УС), 76/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П



26 Праћења квалитета земљишта

Прописивање индикатора за 

оцену ризика од деградације 

земљишта

Чл. 11. Уредбе о програму 

системског праћења квалитета 

земљишта, индикаторима за оцену 

ризика од деградације земљишта и 

методологији за израду 

ремедијационих програма 

(„Службени гласник РС“ број 

88/10,  30/18(др. уредба))

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе; Агенција за 

заштиту животне средине 

И

27

Критеријуми за одређивање 

статуса угрожене животне 

средине и приоритета за 

санацију и ремедијацију

Прописују Класификациони 

систем за утврђивање 

приоритета за санацију и 

ремедиацију контаминираних 

локација.

Чл. 3. Уредбе о утврђивању 

критеријума за одређивање 

статуса угрожене животне 

средине и приоритета за санацију 

и ремедијацију („Службени 

гласник РС“ број 22/10)

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе; Агенција за 

заштиту животне средине

И

28

Критеријуми за одређивање 

статуса угрожене животне 

средине и приоритета за 

санацију и ремедијацију

Врши вредновање ради 

утврђивања статуса 

угрожености животне средине 

Чл. 8. Уредбе о утврђивању 

критеријума за одређивање 

статуса угрожене животне 

средине и приоритета за санацију 

и ремедијацију („Службени 

гласник РС“ број 22/10)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И

29
Информациони систем заштите 

животне средине

Обезбеђивање несметаног тока 

података кроз Информациони 

систем заштите животне 

средине

Чл. 2. ст.1. тач. 5. Уредбе о 

садржини и начину вођења 

информационог система заштите 

животне средине, методологији, 

структури, заједничким основама, 

категоријама и нивоима 

сакупљања 

података, као и о садржини 

информација о којима се редовно 

и обавезно обавештава јавност

(„Службени гласник РС“ број 

112/09)

ЈЛС
Надлежни органи јединице 

локалне самоуправе
П

30
Информациони систем заштите 

животне средине

Води Локални регистар извора 

загађивања у складу са 

Законом.

Чл. 2. ст. 2. Правилника

о методологији за израду 

националног и локалног регистра 

извора загађивања, као и 

методологији за врсте, начине и 

рокове прикупљања података

(„Службени гласник РС“ број 

91/10, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И 

31
Процена утицаја на животну 

средину

Одлучивање о захтеву о 

потреби процене утицаја

Чл. 10. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

П

32
Процена утицаја на животну 

средину

Одређивање обима и садржаја 

студије о процени утицаја

Чл. 14. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

П

33
Процена утицаја на животну 

средину

Одлучивање о давању 

сагласности на студију о 

процени утицаја

Чл. 24. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09) 

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

П

34
Процена утицаја на животну 

средину

Образује техничку комисију за 

оцену студије о процени 

утицаја.

Чл. 22. ст.1. Законa о  процени 

утицаја на животну средину

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 36/09)

ЈЛС

Надлежни орган локалне 

самоуправе у складу са 

законом којим се уређује 

заштита животне средине 

И

35
Процена утицаја на животну 

средину

Испитује студију о процени 

утицаја, разматра извештај са 

систематизованим прегледом 

мишљења заинтересованих 

органа и организација и 

заинтересоване јавности и 

оцењује подобност 

предвиђених мера за 

спречавање, смањење и 

отклањање могућих штетних 

утицаја пројекта на стање 

животне средине на локацији и 

ближој околини, у току 

извођења пројекта, рада 

пројекта, у случају удеса и по 

престанку рада 

пројекта.Техничка комисија 

дужна је да извештај са оценом 

студије о процени утицаја и 

предлогом одлуке дост.и 

надлежном органу најкасније у 

року од 30 дана од дана 

пријема студије о процени 

утицаја од надлежног органа.

Чл. 23. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09)

ЈЛС Техничка комисија П

36
Процена утицаја на животну 

средину

Обавештавање 

заинтересованих органа и 

организација и јавности

Чл. 25. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

37
Процена утицаја на животну 

средину

Стављање документације на 

увид

Чл. 27. Законa о  процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04, 36/09)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

38
Процена утицаја на животну 

средину

Одлучивање о ажурирању 

студије о процени утицаја на 

животну средину

Члан 28. Законa о  процени 

утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 36/09)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

39
Процена утицаја на животну 

средину

Одлучивање о потреби израде 

студије затеченог стања и о 

давању сагласности или 

одбијању захтева за давање 

сагласности на студију 

затеченог стања по поступку 

прописаном овим законом.

Чл. 30. ст.4. Законa о  процени 

утицаја на животну средину

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 36/09)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

41
Процена утицаја на животну 

средину

Вођење евиденције о 

спроведеним поступцима и 

донетим одлукама као јавну 

књигу.

Чл. 34. ст.1. Законa о  процени 

утицаја на животну средину

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 36/09)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И



43
Процена утицаја на животну 

средину

Проверавање обима и садржаја 

студије о процени утицаја у 

односу на одлуку о обиму и 

садржају студије о процени 

утицаја;

Испитивање студије о процени 

утицаја, мишљења 

заинтересованих органа и 

организација и јавности и 

преглед мишљења надлежног 

органа;

Оцена подобности 

предвиђених мера за 

спречавање, смањење и 

отклањање могућих штетних 

утицаја пројекта на стање 

животне средине на локацији и 

ближој околини, у току 

извођења пројекта, рада 

пројекта, у случају удеса и по 

престанку рада пројекта.

Чл. 2. ст. 1. Правилника о раду 

техничке комисије за оцену 

студије о процени утицаја на 

животну средину („Службени 

гласник РС“ број 69/05)

ЈЛС Техничка комисија П

44 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 36 Закона о процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

45 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 37. Закона о процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

46
Процена утицаја на животну 

средину

Обезбеђивање јавног увида, 

организација презентације и 

јавне расправе о студији о 

процени утицаја.

Чл. 2. ст.1. Правилник о поступку 

јавног увида, презентацији и 

јавној расправи о студији о 

процени утицаја на животну 

средину

(„Службени гласник РС“ број 

69/05)

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

И

47
Процена утицаја на животну 

средину

Инспекцијски надзор над 

применом одредаба овог 

закона за пројекте за које је 

орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

вођење поступка процене 

утицаја.

Чл.  39. Закона о процени утицаја 

на животну средину („Службени 

гласник РС“ број 135/04)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

инспекцијски надзор 

П

48
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

Доношење одлуке о  

стратешкој процени

Чл. 5. ст. 1. и 2. Чл. 9. ст.1. и 3. 

Законa о стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 88/10)

ЈЛС

Орган надлежан за припрему 

плана и програма, по 

прибављеном мишљењу 

органа надлежног за послове 

заштите животне средине и 

других заинтересованих 

органа и организација.

И

49
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

Доступност информација о 

Одлуци

Чл. 9. ст.  5. Законa о стратешкој 

процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 88/10)

ЈЛС

Орган надлежан за припрему 

плана и програма, по 

прибављеном мишљењу 

органа надлежног за послове 

заштите животне средине и 

других заинтересованих 

органа и организација.

И

50
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

Организује учешће 

заинтересованих органа и 

организација у доношењу 

Одлуке о изради стратешке 

процене утицаја 

чл.9.ст. 1. и 3.Законa о стратешкој 

процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 88/10)

ЈЛС

Орган надлежан за припрему 

плана и програма, по 

прибављеном мишљењу 

органа надлежног за послове 

заштите животне средине и 

других заинтересованих 

органа и организација.

И

51
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

 Одлука о избору носиоца 

израде извештаја о стратешкој 

процени

Чл. 10. ст.1. Законa о стратешкој 

процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 88/10)

ЈЛС
Орган надлежан за припрему 

плана и програма
И

52
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

Поступак учешћа јавности, 

заинтересованих органа и 

организација

Чл. 18- 20. Законa о стратешкој 

процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 88/10) 

ЈЛС
Орган надлежан за припрему 

плана и програма
П

53
Стратешка процена утицаја на 

животну средину

Сагласност на извештај о 

стратешкој процени утицаја

Чл. 21. и 22. Законa о стратешкој 

процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 88/10)

ЈЛС
Орган надлежан за послове 

заштите животне средине
П

54
Интегрисано спречавање и 

контрола загађења

Издавање интегрисане дозволе 

за рад постојећих и нових 

постројења и обављање 

активности

Чл. 5. и 15. Закона о 

интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

55
Интегрисано спречавање и 

контрола загађења

Ревизија интегрисане дозволе 

за рад постројења и обављање 

активности

Чл. 18. и 20. Закона о 

интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

56
Интегрисано спречавање и 

контрола загађења

Промена оператера у 

интегрисаној дозволи за рад 

постројења и обављање 

активности, без спровођења 

ревизије дозволе

Чл. 19. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

57
Интегрисано спречавање и 

контрола загађења

Продужење важности 

интегрисане дозволе за рад 

постројења и обављање 

активности

Чл. 21. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

58
Интегрисано спречавање и 

контрола загађења

Престанак важности 

интегрисане дозволе за рад 

постројења и обављање 

активности

Чл. 22. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П



60

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Обезбеђује : 1) да рад нових 

постројења не започне пре 

добијања интегрисане дозволе 

осим у случају пробног рада 

одобреног у складу са законом; 

2) да рад постојећих 

постројења започет пре дана 

ступања на снагу овог закона 

буде усклађен са захтевима и 

условима утврђеним овим 

законом;  3) да услови и 

поступак издавања 

интегрисаних дозвола буду у 

потпуности координирани у 

случају да у поступку 

учествује више од једног 

надлежног органа;  4) праћење 

развоја најбољих доступних 

техника; 5) праћење и развој 

мониторинга који примењује 

оператер; 6) ревизију и, по 

потреби, ажурирање услова у 

интегрисаној дозволи; 7) 

приступ јавности садржају 

захтева за издавање 

интегрисане дозволе, издатим 

интегрисаним дозволама и 

Чл. 6. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

61

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Проверава податке и 

информације садржане у 

захтеву за издавање 

интегрисане дозволе, 

примењивост предложеног 

програма мера поднетог уз 

захтев и других података из 

захтева, као и приложене 

документације

Чл. 10. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И,П,П

62

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Обавештава органе и 

организације, као и 

заинтересовану јавност о 

пријему захтева, израђеном 

нацрту интегрисане дозволе и 

издатом решењу и обезбеђује 

јавни увид у исто 

Чл.ови 11.,12.,15. и 23. Закона о 

интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И,П,П

63

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Образовање Техничке 

комисије за оцену услова 

утврђених у нацрту дозволе

Чл. 13. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

64

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Покретање поступка ревизије 

интегрисане дозволе ако су за 

то испуњени услови

Чл. 18. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

65

Интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне 

средине

Вођење регистра издатих 

интегрисаних дозвола.

Чл. 25. ст.1. Закона о 

интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

П

66 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 27 Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине  

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

67 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 28 Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“ број 

135/04, 25/15)

 ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

68 Надзор

Врши инспекцијски надзор над 

применом одредаба закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона, и контролише да 

ли се рад постројења одвија у 

складу са условима 

прописаним интегрисаном 

дозволом за дато постројење 

Чл. 28. ст. 3. Закона о 

интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“ 

број 135/04, 25/15)

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине преко Инспектора за 

заштитиу животне средине

П

69
Заштита од буке у животној 

средини

Утврђује мере и услове 

заштите од буке, односно 

звучне заштите у плановима, 

програмима и пројектима, 

укључујући и оне на које даје 

сагласност у поступку 

стратешке процене утицаја, 

процене утицаја пројеката на 

животну средину, односно у 

поступку издавања 

интегрисане дозволе за рад 

постројења и активности;

Врши акустичко зонирање на 

својој територији, одређује 

мере забране и ограничења у 

складу са овим законом;

Доноси локални акциони план 

заштите од буке у животној 

средини, односно обезбеђује 

услове и стара се о његовом 

спровођењу;

Обезбеђује финансирање 

мониторинга буке у животној 

средини на територији 

јединице локалне самоуправе;

Врши надзор и контролу 

Чл. 7. Закона о заштити од буке у 

животној средини („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10)

ЈЛС

Надлежни органи и службе 

јединице локалне 

самоуправе
П

72
Заштита од буке у животној 

средини

Врши инспекцијски надзор над 

применом одредаба овог 

закона и прописа донетих за 

његово извршавање, ако овим 

законом није друкчије 

прописано.

Јединица локалне самоуправе 

врши инспекцијски надзор над 

извршавањем послова 

поверених овим законом преко 

инспектора за заштиту 

животне средине.

Чл. 30.  Закона о заштити од буке 

у животној средини („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

73 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 31.  Закона о заштити од буке 

у животној средини („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

74 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 32.  Закона о заштити од буке 

у животној средини („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П



77

Доступност информација, 

учешће јавности у доношењу 

одлука и право на правну 

заштиту у питањима животне 

средине 

Дужност да редовно, 

благовремено, потпуно и 

објективно, обавештавају 

јавност о стању животне 

средине, односно о појавама 

које се прате у оквиру 

мониторинга нивоа загађујуће 

материје и емисије, као и 

мерама упозорења или развоју 

загађења која могу 

предст.љати опасност за живот 

и здравље људи, у складу са 

овим законом и другим 

прописима.                                                                     

Доставља информације које се 

односе на заштиту животне 

средине  подносиоцу захтева у 

року од 30 односно 60 дана од 

дана подношења захтева.

Закон о потврђивању Архуске 

конвенције ( „Службени гласник 

РС – Meђународни уговори“, број 

38/09)

ЈЛС

Органи јединице локалне 

самоуправе   надлежни за 

послове заштите животне 

средине

И

78 Субјекти заштите природе

Заштиту и очување природе, у 

оквиру својих овлашћења 

обезбеђује општина, град и 

град Београд 

Чл.  6. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

79 Заштита природе
Спровођење поступка оцене 

прихватљивости

Чл. 10. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Орган надлежан за послове 

заштите животне средине
И

80 Заштита природе

Одређује или оснива правно 

лице за управљање еколошки 

значајним подручјем и 

еколошким коридором које 

није стављено под заштиту као 

заштићено подручје.

Чл. 40.ст. 2. Закон о заштити 

природе („Службени гласник РС“, 

број 36/29, 88/10, 91/10 

(исправка), 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине на чијој се 

територији налази део 

еколошке мреже

И

81 Заштита природе

Проглашава Заштићено 

подручје III категорије, а ако 

се то заштићено подручје 

налази на територији двеју или 

више јединица локалне 

самоуправе, споразумно 

проглашавају заштићеним 

подручјем надлежни органи 

тих јединица локалне 

самоуправе. Када заштићено 

подручје обухвата земљиште и 

друге непокретности у својини 

Републике Србије, односно 

аутономне покрајине и добра 

од општег интереса, у 

поступку проглашења 

прибавља се сагласност 

Министарства, односно органа 

надлежног за послове заштите 

животне средине аутономне 

покрајине, уз претходно 

прибављена мишљења 

надлежних министарстава, 

односно надлежних органа 

аутономне покрајине.

Чл. 41а. ст.4. Закон о заштити 

природе („Службени гласник РС“, 

број 36/29, 88/10, 91/10 

(исправка), 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И

82 Спровођење плана управљања

На план управљања 

заштићеним подручјем које је 

проглашено актом надлежног 

органа јединице локалне 

самоуправе сагласност даје 

орган надлежан за послове 

заштите животне средине 

јединице локалне самоуправе 

по претходно прибављеном 

мишљењу завода.

Чл.  54. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И

83 Спровођење плана управљања

Давање сагласности и на 

годишње програме управљања 

заштићеним подручјем.

Чл.  54. ст. 4. Закон о заштити 

природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за 

послове заштите животне 

средине

И

84
Управљање заштићеним 

подручјем

Заштићеним подручјем 

управља правно лице (у даљем 

тексту: управљач), које 

испуњава стручне, кадровске и 

организационе услове за 

обављање послова очувања, 

унапређења, промовисања 

природних и других вредности 

и одрживог коришћења 

заштићеног подручја.

Управљач се одређује/именује 

актом о проглашењу.

Орган надлежан за доношење 

акта о проглашењу може за 

потребе управљања једним или 

више заштићених подручја 

основати јавно предузеће, 

јавну установу или привредно 

друштво.

Испуњеност услова из става 2. 

овог члана утврђује орган 

надлежан за послове заштите 

животне средине јединице 

локалне самоуправе, у 

поступку припреме предлога 

акта о проглашењу.

Чл.  67. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

И

85
Финансирање заштићеног 

подручја

Обезбеђивање финансирања 

заштићеног подручја 

Чл.  69. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе за 

заштиту животне средине 

И

86 Заштита природе
Овлашћење за одузимање 

дивљих животиња

Чл. 92. и чл. 123. Закон о заштити 

природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни инспектор за 

заштиту животне средине
П



87 Заштита природе

Управне послове заштите 

природе обавља надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе.

Органи јединице локалне 

самоуправе су дужни, у складу 

с овим законом, Стратегијом, 

програмима заштите природе и 

документима просторног 

планирања да:

1) се старају о очувању 

природе, природних вредности 

и предеоне разноврсности на 

своме подручју;

2) проглашавају заштићена 

природна добра из своје 

надлежности;

3) обезбеђују услове за 

заштиту и очување заштићених 

природних добара из своје 

надлежности;

4) учествују у поступку 

проглашења заштићених 

подручја које проглашава 

Народна скупштина или Влада 

или надлежни орган аутономне 

покрајине или надлежни орган 

Чл. 101. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29-, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе.
И

88 Заштита природе

Доноси програме заштите 

природе за период од десет 

година у оквиру надлежности 

утврђених овим и посебним 

законом и у складу са 

Стратегијом и својим 

специфичностима, 

Две или више јединица 

локалне самоуправе могу 

донети заједнички програм из 

става 1. овог члана.

Чл. 113. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

89 Заштита природе

Јединица локалне самоуправе 

припрема извештаје о стању 

природе на свом подручју 

Чл.  114. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

90 Заштита природе

Пружање података у вези са 

стањем и заштитом природе, 

осим ако посебним законом 

или посебним прописима није 

прописана тајност података.

Чл. 115. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС

Надлежни органи јединице 

локалне самоуправе, завод, 

управљачи заштићених 

природних добара као и 

овлашћене и друге 

организације

И

91 Заштита природе

Вршење инспекцијског надзора 

над применом одредаба овог 

закона на заштићеним 

подручјима која проглашава 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, као 

поверени посао.

Чл. 119. Закон о заштити природе

 („Службени гласник РС“, број 

36/29, 88/10, 91/10 (исправка), 

14/16, 95/18 (др. закон))

ЈЛС
Надлежни инспектор за 

заштиту животне средине 
П

93 Заштита ваздуха

Обезбеђују заштиту и 

побољшање квалитета ваздуха, 

у оквиру својих овлашћења 

јединица локалне самоуправе

Чл. 4. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединица 

локалне самоуправе
И

94 Заштита ваздуха
Обезбеђују мониторинг 

квалитета ваздуха.

Чл. 9. Закон о заштити ваздуха

„(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

95 Заштита ваздуха

Координирају активности 

локалне мреже мерних станица 

и/или мерних места која се  

успоставља за праћење 

квалитета ваздуха на нивоу 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 15. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган  јединице 

локалне самоуправе
И

96 Заштита ваздуха

Праћење квалитета ваздуха у 

локалној мрежи врши 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе преко 

овлашћеног правног лица.

Чл. 15. ст. 7. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

97 Заштита ваздуха

Доношење програма контроле 

квалитета ваздуха у локалној 

мрежи, који мора бити 

усклађен са Програмом 

контроле квалитета ваздуха у 

државној мрежи

Чл. 15. ст. 3. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

98 Заштита ваздуха

Оснивање правног лица које 

управља аутоматским 

мониторингом квалитета 

ваздуха , прати рад 

аутоматских станица, 

прикупља и обрађује податке 

добијене контролом квалитета 

ваздуха у локалној мрежи

Чл. 15. ст. 8. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган  јединице 

локалне самоуправе 
И

99 Заштита ваздуха

Обезбеђују средства из буџета 

јединице локалне самоуправе 

за реализацију програма 

контроле квалитета ваздуха у 

локалној мрежи

Чл. 15. ст. 5. Закона о заштити 

ваздуха  („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

100 Заштита ваздуха

Утврђивање оправданости 

основане сумње да је дошло до 

загађења ваздуха које може 

нарушити здравље људи и/или 

животну средину и доношење 

одлуке о мерењима посебне 

намене која садржи начин и 

рокове мерења, као и врсту 

загађујућих материја које је 

потребно мерити. Обавља 

мерења посебне намене преко 

надлежних органа државне 

управе или овлашћеног 

правног лица.

Чл. 16. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

101 Заштита ваздуха

Обавештавање јавности у 

случају прекорачења 

концентрација

Чл. 23. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

102 Заштита ваздуха
Доношење планова квалитета 

ваздуха

Чл. 31. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

103 Заштита ваздуха
Доношење краткорочних 

акционих планова

Чл. 33. Закон о заштити ваздуха

„(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

104 Заштита ваздуха

Давање сагласности на план 

оператера за смањење емисија 

из стационарних извора 

загађивања.

Чл. 39. Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган  јединице 

локалне самоуправе 
И



106 Заштита ваздуха

Издавање дозволе за рад 

стационарног извора 

загађивања 

Чл. 56. ст. 1. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 10/13)

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе у оквиру своје 

надлежности

П

107 Заштита ваздуха

Обавештава друге органе и 

организације и

јавност путем електронских и 

штампаних медија најмање у 

једном локалном листу на 

сваком од службених језика, 

као и путем Интернета о:

1) квалитету ваздуха;

2) плановима квалитета 

ваздуха и одлагања на 

одређено време

постизања граничне вредности 

за азотдиоксид, бензен и 

суспендоване честице

РМ10;

3) плановима за достизање 

циљних вредности у зонама и

агломерацијама у којима је 

дошло до прекорачења циљних 

вредности;

4) годишњем извештају о свим 

загађујућим материјама које су

обухваћене овим законом.

Чл. 65.  Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

108 Заштита ваздуха

Обезбеђивање средстава за 

финансирање заштите и 

побољшања квалитета ваздуха 

Чл. 71. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“ број  

36/09 и 10/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
П

109 Заштита ваздуха

Јединици локалне самоуправе 

поверавају се послови 

инспекцијског надзора над 

спровођењем мера заштите 

ваздуха од загађивања у 

објектима за које надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе издаје одобрење за 

градњу, односно употребну 

дозволу.

Граду, односно граду Београду 

поверава се вршење 

инспекцијског надзора над 

спровођењем мера заштите 

ваздуха од загађивања у 

објектима за које надлежни 

орган града, односно града 

Београда издаје одобрење за 

градњу, односно употребну 

дозволу.

Чл. 74.  Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС;Град; Град Београд

Надлежан инспекцијски 

орган јединице локалне 

самоуправе, града, одн. 

Града Београда

П

110 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 75.  Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

111 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 76.  Закон о заштити ваздуха

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 10/13)

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

112 Заштита ваздуха

Обезбеђивање: 

1) мернних станица и/или 

мерних места за фиксна 

мерења у државној и локалним 

мрежама;

2) континуално и/или 

повремено мерење/узимање 

узорака загађујућих материја 

на фиксним локацијама;

3) повремено мерење/узимање 

узорака загађујућих материја 

на мерним местима која нису 

обухваћена мрежом 

мониторинга квалитета 

ваздуха;

4) пренос, обраду, проверу 

валидности и анализу 

резултата добијених мерењем 

и/или узимањем узорака и 

анализом;

5) проверу квалитета мерних 

поступака;

6) одржавање мерних места, 

мерних инструмената са 

пратећом опремом, и опреме за 

пријем и пренос података, у 

Чл. 5. Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, број 11/10, 75/10, 

63/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

113 Заштита ваздуха

Обавезни су да при 

успостављању и 

функционисању мреже мерних 

станица и/или мерних места, за 

фиксна мерења:

1) одреде фиксне 

макролокације;

2) одреде фиксне 

микролокације;

3) припреме и обезбеде фиксне 

локације;

4) обезбеде одговарајуће 

техничке услове за мерење 

и/или узимање узорака 

загађујућих материја на 

фиксним локацијама, 

укључујући пост.љање 

одговарајућег објекта за 

смештај мерних уређаја, 

заштиту од атмосферског 

електричног пражњења, 

прикључак за струју, стабилни 

напон електричне енергије, 

телекомуникационе везе, 

систем за хлађење/грејање, 

успост.љање система за 

заштиту уређаја;

Чл. 6. Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, број 11/10, 75/10, 

63/13)

ЈЛС
Надлежмни орган јединице 

локалне самоуправе 
И



114 Заштита ваздуха

Дужан је да обавештава 

јавност о подацима из става 1. 

овог члана када дође до 

прекорачења толерантне 

вредности и путем других 

електронских или писаних 

медија.

 Подаци из става 1. и 2. овог 

члана морају бити јасни, 

разумљиви и доступни на 

захтев јавности.

У случају загађења ваздуха из 

природних извора надлежни 

орган је дужан да обезбеди 

информације о 

концентрацијама загађујућих 

материја и њиховим изворима, 

као и доказима који показују 

да се прекорачења могу 

приписати природним 

изворима.

Чл. 20. Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, број 11/10, 75/10, 

63/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 
И

115 Заштита ваздуха

Налагање наменских мерења 

следећих загађујућих материја 

у ваздуху:

1) гасовитих неорганских 

материја (амонијак, водоник 

сулфид, хлороводоник, хлор, 

флуороводоник);

2) органских материја (угљен 

дисулфид, стирен, толуен, 

формалдехид, 1,2 дихлоретан, 

акролеин, тетрахлоретилен);

3) канцерогених материја 

(акрилонитрил, арсен, хром 

шестовалентни, никл, винил 

хлорид, азбест);

4) укупне суспендоване 

честице (TSP);

5) укупне таложне материје 

(УТМ);

6) чађ.

Чл. 22а. Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, број 11/10, 75/10, 

63/13)

ЈЛС
Надлежни орган  јединице 

локалне самоуправе 
И

118
Заштита од нејонизујућих 

зрачења

Врши надзор над применом 

одредаба овог закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона.

Јединици локалне самоуправе 

поверава се вршење 

инспекцијског надзора над 

изворима нејонизујућих 

зрачења за које одобрење за 

изградњу и почетак рада издаје 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе.

Чл. 14. Закона о заштити од 

нејонизујућих зрачења 

(„Службени гласник РС“ број 

36/09)

ЈЛС

Јединица локалне 

самоуправе преко 

инспектора заштите животне 

средине

П

119 Управљање отпадом
Доношење регионалног плана 

управљања отпадом

Чл. 12. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе уз 

сагласност Министарства 

надлежног за послове 

заштите животне средине а 

за територију АП надлежног 

органа АП

И

121 Управљање отпадом

Јединица локалне самоуправе:

1) доноси локални план 

управљања отпадом, 

обезбеђује услове и стара се о 

његовом спровођењу;

2) уређује, обезбеђује, 

организује и спроводи 

управљање комуналним, 

односно инертним и 

неопасним отпадом на својој 

територији, у складу са 

законом;

3) уређује поступак наплате 

услуга у области управљања 

комуналним, односно 

инертним и неопасним 

отпадом, у складу са законом;

4) издаје дозволе, одобрења и 

друге акте у складу са овим 

законом, води евиденцију и 

податке дост.ља министарству;

5) на захтев министарства или 

надлежног органа аутономне 

покрајине даје мишљење у 

поступку издавања дозвола у 

складу са овим законом;

6) врши надзор и контролу 

Чл. 20. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни органи и службе 

јединице локалне 

самоуправе

И/П

121 Управљање отпадом

Две или више јединица 

локалне самоуправе заједнички 

обезбеђују и спроводе 

управљање отпадом, под 

условима и на начин 

утврђеним законом, 

Стратегијом и споразумом 

скупштина јединица локалне 

самоуправе.

Споразумом скупштине 

јединица локалне самоуправе 

уређују нарочито: међусобна 

права и обавезе у 

обезбеђивању услова за 

обављање делатности и рад 

постројења за управљање 

отпадом на подручјима тих 

јединица локалне самоуправе, 

права и обавезе комуналног 

предузећа, односно другог 

правног или физичког лица у 

обављању те делатности, 

начин доношења одлука у 

случају несагласности 

јединица локалне самоуправе о 

појединим питањима везаним 

за делатности управљања 

Чл.  21. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Скупштина јединице 

локалне самоуправе; служба 

јединице локалне 

самоуправе надлежна за 

послове управљања отпадом

И



123 Управљање отпадом

Једна или више јединица 

локалне самоуправе одређују 

локацију за изградњу и рад 

постројења за складиштење, 

третман односно поновно 

искоришћење или одлагање 

отпада којим управљају на 

својој територији, под 

условима утврђеним законом, 

као и споразумом ако више 

скупштина јединица локалне 

самоуправе заједно одлучују о 

локацији постројења за 

управљање отпадом.

Чл. 34. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

124 Управљање отпадом

За третман отпада у мобилном 

постројењу прибавља се 

одобрење за локацију које 

издаје јединица локалне 

самоуправе, као и друге 

дозволе, сагласности или 

исправе у складу са овим 

законом и другим прописима.

Чл. 37. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

125 Управљање отпадом

Ако је власник отпадног 

возила непознат, јединица 

локалне самоуправе дужна је 

да обезбеди сакупљање и 

предају возила лицу које има 

дозволу за третман.

Јединица локалне самоуправе 

уређује поступак сакупљања и 

предаје возила из става 5. овог 

члана и има право на наплату 

трошкова ако се накнадно 

утврди власник отпадног 

возила.

Чл. 55. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС 
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

127 Управљање отпадом

Јединица локалне самоуправу 

води и чува евиденцију о 

прикупљеном комуналном 

отпаду, као и попис 

неуређених депонија и податке 

о томе доставља Агенцији.

Чл. 75. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
И

128 Управљање отпадом

Граду, односно граду Београду 

поверава се вршење 

инспекцијског надзора над 

активностима сакупљања и 

транспорта инертног и 

неопасног отпада, односно над 

радом постројења за 

складиштење, третман и 

одлагање инертног и неопасног 

отпада за које надлежни орган 

издаје дозволу на основу овог 

закона.

Општини се поверава вршење 

инспекцијског надзора над 

активностима сакупљања, 

транспорта, складиштења, 

третмана и одлагања инертног 

и неопасног отпада, за које 

надлежни орган издаје дозволу 

на основу овог закона.

Чл. 84. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Градски секретаријат Града 

Београда преко инспектора 

заштите животне средине; 

надлежни орган јединице 

локалне самоуправе преко 

инспектора за заштиту 

животне средине    

П

129 Надзор
Права и дужности инспектора 

за заштиту животне средине

Чл. 85. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

130 Надзор
Овлашћења инспектора за 

заштиту животне средине

Чл. 86. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС
Инспектор за заштиту 

животне средине
П

131 Управљање отпадом

Издавање потврде о изузимању 

од обавезе прибављања 

дозволе за управљање отпадом 

Чл. 61. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; Град 

Београд; Општина

П

132 Управљање отпадом

Израда мишљења о захтеву за 

издавање дозволе за 

складиштење, третман и 

одлагање отпада, о којем 

решава надлежно 

министарство или надлежни 

орган аутономне покрајине 

Чл. 63. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; Град 

Београд; Општина

П

133 Управљање отпадом

Продужење рока 

важности/обнављање дозволе 

за управљање отпадом 

Чл. 66. и 70. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; Град 

Београд; Општина

П

134 Управљање отпадом
Одузимање дозволе за 

управљање отпадом 

Чл. 67. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; Град 

Београд; Општина

П

135 Управљање отпадом
Измена (ревизија) дозволе за 

управљање отпадом 

Чл. 68. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе Град 

Београд; Општина

П

136 Управљање отпадом

Вођење регистра издатих 

дозвола и регистра издатих 

потврда о изузимању од 

обавезе прибављања дозволе за 

управљања отпадом и да 

податке из ових регистара  

доставља Агенцији у року од 

15 дана од дана уписа у 

регистар. 

Чл. 76. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 14/16, 95/18 (др. 

закон))

ЈЛС

Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе; Град 

Београд; Општина

П

137 Заштита вода

Акт о испуштању отпадних 

вода у јавну канализацију 

доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе.

Чл. 98. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

ЈЛС
Орган јединице локалне 

самоуправе
И

138 Заштита вода

Граду Београду поверава се, 

као поверени посао државне 

управе, вршење инспекцијског 

надзора који се односи на 

квалитет отпадних вода које се 

испуштају у реципијент, на 

територији града Београда.

Чл. 196. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 

(др. закон))

Град Београд

Градски секретаријат Града 

Београда преко инспектора 

заштите животне средине

П



139
Лиценца за обављање 

енергетске делатности

Издаје извештај да енергетски 

објекти и остали уређаји, 

инсталације или постројења 

неопходни за обављање 

енергетске делатности 

испуњавају услове и захтеве 

утврђене прописима о заштити 

животне средине;

На основу члана 22 ст. 1 тач. 3 

Закона о енергетици („Службени 

гласник РС“ број 145/2014 ) ; 

члана 4 ст. 1 тач. 3 Правилника о 

ближим условима и садржини 

захтева за издавање, измену и 

одузимање лиценцe за обављање 

енергетских делатности и о 

начину вођења регистра издатих и 

одузетих лиценци ( "Службен 

гласник РС", број 31/2013 од 

5.4.2013. године ) донетог на 

основу укинутог члана 26 ст. 8. 

Закона о енергетици („Службени 

гласник РС“ број 57/11, 80/11 

исправка, 93/12 и 124/12); 

ЈЛС
 Надлежни инспектор за 

заштиту животне средине 
П

140
Биоцидни производи и 

хемикалије

Издавање дозволе за обављање 

делатности промета нарочито 

опасних хемикалија 

дистрибутеру који није 

увозник, произвођач односно 

даљи корисник, као и дозволе 

за коришћење нарочито 

опасних хемикалија

чл. 67. ст. 2. Закона о 

хемикалијама („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10, 

92/11, 93/12, 25/15)

ЈЛС
Надлежан орган јединице 

локалне самоуправе
П

141
Биоцидни производи и 

хемикалије

Дост.љање министарству 

надлежном за заштиту животне 

средине  извештаја о издатим 

дозволама из члана 67. ст. 2. 

Закона о хемикалијама једном 

годишње, а најкасније до 31. 

марта текуће године за 

претходну годину

чл. 67. ст. 2. Закона о 

хемикалијама („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10, 

92/11, 93/12, 25/15)

ЈЛС
Надлежан орган јединице 

локалне самоуправе
И

142
Биоцидни производи и 

хемикалије

Вршење процене захтева за 

продужење дозволе и 

продужавање дозволе ако су и 

даље испуњени услови за 

издавање дозволе

чл. 67 ст. 4 Закона о хемикалијама 

(„Службени гласник РС“ број 

36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

143
Биоцидни производи и 

хемикалије

Одузимање дозволе из Чл. а 

63. ст. 1. и Чл. а 64. ст. 1. 

Закона о хемикалијама ако су у 

поступку издавања дозволе 

дост.љени нетачни подаци и 

ако више нису испуњени 

услови из дозволе

чл. 70. ст. 1. Закона о 

хемикалијама („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10, 

92/11, 93/12, 25/15)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

1
Политика ефикасног 

коришћења енергије

У оквиру својих надлежности, 

одговорни су за спровођење 

Акционог плана и достављају 

Министарству податке 

неопходне за праћење 

спровођења Акционог плана.

Чл. 9. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

2
Политика ефикасног 

коришћења енергије

Доноси програм енергетске 

ефикасности, у складу са 

Стратегијом и Акционим 

планом.Програм енергетске 

ефикасности садржи 

нарочито:1) планирани циљ 

уштеда енергије, који је у 

складу са планираним 

циљевима Стратегије, 

Програма остваривања 

Стратегије и Акционог 

плана;2) преглед и процену 

годишњих енергетских 

потреба, укључујући процену 

енергетских својстава 

објеката;3) предлог мера и 

активности које ће обезбедити 

ефикасно коришћење енергије, 

и то:(1) план енергетске 

санације и одржавања јавних 

објеката које користе органи 

јединице локалне самоуправе, 

јавне службе и јавна предузећа 

чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе,(2) 

планове унапређења система 

комуналних услуга (систем 

Чл. 10. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединце 

локалне самоуправе
И

3

Минимални захтеви енергетске 

ефикасности у производњи, 

преносу и дистрибуцији 

електричне и топлотне 

енергије, транспорту и 

дистрибуцији природног гаса

Дужни су да у тарифни систем 

за услуге даљинског грејања, 

укључе као један од елемената 

за обрачун цене услуге грејања 

и измерену, односно стварно 

предату количину топлотне 

енергије.         

Чл. 47. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

4

Финансирање, подстицајне и 

друге мере ефикасног 

коришћења енергије

Може утврдити посебне 

финансијске и друге 

подстицаје, оснивање 

буџетских фондова као и 

коришћење средстава из 

постојећих сопствених 

фондова за реализацију 

пројеката и других активности 

за ефикасно коришћење 

енергије на својој територији, у 

складу са законом и прописима 

који регулишу рад ових 

органа; обавештава о својим 

активностима у смислу става 

1. овог члана Министарство и 

на захтев Министра доставља 

информације о спроведеним 

активностима.

Чл. 63. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

5

Финансирање, подстицајне и 

друге мере ефикасног 

коришћења енергије

Дужан је да донесе програм 

унапређења енергетске 

ефикасности у превозу на 

период од три године.Програм 

из става 1. овог члана доставља 

се Министарству.Извештај о 

реализацији програма из става 

1. овог члана подноси се 

Министарству најкасније 30 

дана по истеку периода на који 

је програм донет.

Чл. 71. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТИКА



6 Прелазне и завршне одредбе

Ради извршавања обавеза које 

имају као обвезници система, 

ускладиће свој рад најкасније у 

року од 12 месеци од дана 

ступања на снагу овог закона, 

осим ако овим законом није 

другачије прописано.

Чл. 93. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

7 Прелазне и завршне одредбе

Дужан је да усклади тарифни 

систем за услуге даљинског 

грејања из члана 47. став 1. 

овог закона у року од шест 

месеци од дана ступања на 

снагу овог закона.

Чл. 95. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Службени 

гласник РС“ број 25/13)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

8
Енергетска политика и 

планирање развоја енергетике 

Дужни су да доставе податке 

за израду Програма у року од 

30 дана од дана достављања 

захтева.

Чл. 5. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

9
Енергетска политика и 

планирање развоја енергетике 

Дужни су да доставе податке 

за израду Енергетског биланса 

у року од 30 дана од дана 

достављања захтева.

Чл. 13. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

10
Енергетска политика и 

планирање развоја енергетике 

Дужне су да у својим 

плановима развоја планирају 

потребе за енергијом на свом 

подручју, као и услове и начин 

обезбеђивања неопходних 

енергетских капацитета у 

складу са Стратегијом и 

Програмом.

Чл. 15. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

11 Енергетска дозвола

Издаје  енергетске дозволе из 

члана 30. став 3. тач. 9) и 10) 

овог закона који се граде на 

подручју јединице локалне 

самоуправе, као поверени 

посао.

Чл. 32. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе
П

12 Топлотна енергија
Даје сагласност из члана 358. 

закона

Чл. 358. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

13
Лиценца за обављање 

енергетске делатности 

Изддаје лиценце за обављање 

енергетских делатности: 

производња, дистрибуција и 

снабдевање топлотном 

енергијом, води регистар 

издатих лиценци и евиденцију 

произвођача топлотне енергије 

снаге од 0,1 MW до 1 MW, 

својим прописом утврђује 

услове испоруке и снабдевања 

топлотном енергијом купаца 

на свом подручју, права и 

обавезе произвођача, 

дистрибутера, снабдевача и 

крајњих купаца топлотне 

енергије, доноси пропис којим 

се уређује начин расподеле 

трошкова са заједничког 

мерног места у топлотној 

предајној станици и услови и 

начин одржавања дела система 

од завршетка дистрибутивног 

система до крајњег купца 

укључујући и његову грејну 

опрему, права и обавезе 

крајњих купаца топлотне 

енергије, посебно у случају 

Чл. 361. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

14 Топлотна енергија
Даје сагласност на ценe из ст. 

1. и 3. овог члана

Чл. 363. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

15 Топлотна енергија

Прописује подстицајне мере и 

услове за стицање статуса 

повлашћеног произвођача 

топлотне енергије, 

критеријуме за стицање 

испуњености тих услова и 

утврђује начин и поступак 

стицања тог статуса.

Чл. 365. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

16 Топлотна енергија

Води регистар повлашћених 

произвођача топлотне енергије, 

који садржи нарочито податке 

о постројењима за производњу 

топлотне енергије, локацији на 

којој се налазе, инсталисаној 

снази топлане, времену 

предвиђеном за експлоатацију, 

условима изградње и 

експлоатације за то 

постројење, врсти примарног 

извора који користи и 

субјектима који обављају 

енергетску делатност 

производње топлотне енергије 

у тим објектима.

Чл. 366. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

17 Надзор

Дужан је да на захтев 

Министарства, доставе све 

податке неопходне за 

обављање послова из 

делокруга рада Министарства.

Чл. 367. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“ број 

145/14, 95/18- др. закон)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локлане самоуправе
И

18 Енергетски заштићени купац

Доноси у року од 30 дана од 

дана подношења захтева, 

решење о стицању статуса 

угроженог купца или решење 

којим се захтев одбија.

Чл. 8 Уредбе о енергетски 

угроженом купцу („Службени 

гласник РС“ број 113/15. 59/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

19 Енергетски заштићени купац

Доставља податке из решења о 

стицању статуса угроженог 

купца енергетском субјекту 

надлежном за снабдевање у 

електронској и штампаној 

форми.

Чл. 13. Уредбе о енергетски 

угроженом купцу („Службени 

гласник РС“ број 113/15, 59/18)

ЈЛС
Надлежни орган јединице 

локалне самоуправе;
И

РЕДНИ 

БРОЈ
ПОДОБЛАСТ ПОСАО ПРАВНИ ОСНОВ НИВО ВЛАСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРСТА ПОСЛА ПРИМЕДБА ПРЕДЛОГ

ОБЛАСТ - ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ



1
Надзор над применом закона  и 

других прописа 

Чл.3. Закона о управној 

инспекцији (Службени гласник 

РС бр.87/11) -надзор над 

применом закона и других 

прописа којима се уређују: 

државна управа; радни односи 

у државним органима и 

органима јединице локалне 

самоуправе; општи управни 

поступак и посебни управни 

поступци; изглед и употреба 

грба, заставе и химне 

Републике Србије; службена 

употреба језика и писама; 

печат државних органа; 

бирачки спискови и матичне 

књиге; политичке странке и 

удружења и слободан приступ 

информацијама од јавног 

значаја. Управна инспекција 

обавља инспекцијски надзор и 

у другим областима у којима је 

посебним законом утврђена 

њена надлежност.

Устав Републике Србије и 

Уставни закон за спровођење 

Устава РС („Сл. гласник РС”, број 

98/06); Закон о управној 

инспекцији („Сл. гласник РС”, 

број 87/11);Закон о раду („Сл. 

гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14, 13/17-одлука 

УС и 113/17, 95/18), Закон о 

спречавању злостављања на раду 

(„Сл. гласник РС”, број 36/10),  

Закон о државној управи („Сл. 

гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 

95/10, 99/14, 30/18, 47/18-др. 

закон), Закон о општем управном 

поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 

33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС”, 

број 30/10), Закон о општем 

управном поступку („Сл. лист 

СРЈ”, бр. 18/16,95/18), Закон о 

матичним књигама („Сл. гласник 

РС”, број 20/09, 145/14, 

47/18),Закон о јединственом 

бирачком списку („Сл. гласник 

РС“, бр. 104/09 и 99/11), Закон о 

националним саветима 

националних мањина („Сл. 

Град Београд управни инспектор 

П                                        

члан 14. став 1.Закона 

о управној инспекцији - 

послови управне 

инспекције за органе 

Града Београда, органе 

градских општина 

града Берограда и 

установе чији ји 

оснивач Град Београд 

поверени су управној 

инспекцији Градске 

управе града Београда

2

поступање по примедбама    на 

записник о спроведеном 

надзору

разматрање и одлучивање по 

примедбама на записник

чл.30. Закона о управној 

инспекцији (Сл.Гласник РС", број 

87/2011)

Град Београд управни инспектор П                                        

3

доношење решења и праћење 

извршења решења управног 

инспектора

доношење решења због 

неотклањања записником 

утврђених незаконитости, 

неправилности и недостатака

чл.31. Закона о управној 

инспекцији (Сл.Гласник РС", број 

87/2011)

Град Београд управни инспектор П

4
поступања по жалбама на 

решења управног инспектора

испитивање формално-

процесне исправности жалбе, 

одлучивање поводом жалбе, 

поништај побијаног решења и 

прослеђивање жалбе са 

списима другостепеном органу

чл.162-166. ЗУП-а  ("СГ РС ", бр. 

18/2016 и 95/18 – аутентично 

тумачење)

Град Београд управни инспектор П

5
Иницијативе за поступање 

других органа

Сачињавање пријаве, предлога 

или захтева за покретање 

поступка пред другим 

органима, односно израда 

предлога за поништавање или 

укидање управног акта 

надзираног органа

чл. 34. Закона о управној 

инспекцији (Сл.Гласник РС", број 

87/2011)

Град Београд управни инспектор П
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