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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА

Градска општина Палилула је део територије града Београда, која на свом
подручју врши послове који су јој Статутом града Београда прописани.

Органи Градске општине су:
- Скупштина Градске општине
- Председник Градске општине
- Веће Градске општине
- Управа Градске општине

Седиште Градске општине Палилула је у Београду, ул. Таковска број 12.

Матични број Градске општине је 07025629
Порески идентификациони број, ПИБ је 102327937

КОНТАКТ

Интернет

Интернет презентација Градске општине Палилула пружа информације о раду

Адреса сајта:
www.palilula.org.rs

Е маил адреса:
info@palilula.org.rs

Оnline увид у просторни план општине, план генералне регулације и планове
детаљне регулације на територији општине:
http://www.palilula.org.rs/gis/GIS.htm

Телефон

Телефонска централа: +381 (0)11 3236-221
Контакт центар :0112694-429, 069 8266555
Факс: 3238-265

Пошта
Градска општина Палилула
Таковска 12,
11000 Београд, Србија

органа Општине, поступању органа у остваривању права и обавеза грађана
и процедурама за остваривање права, а даје       и могућност
комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или e-mail порука.
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Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним
гласилима

Основни подаци о Информатору

Подношење захтева писаним путем
Александар Јоцић
Адреса: Таковска 12
Телефон: . 3244-665
Е – маил: ajocic@palilula.org.rs

Подношење захтева усменим путем
Александар Јоцић
канцеларија 72, IV спрат Управе Градске општине Палилула,
- сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова.
Информатор је објављен фебруара 2015. године и редовно се ажурира.

Информатор о раду Градске општине Палилула објављен је сагласно
одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја „Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за
израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени
гласник РС“ број 68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног
значаја.
Информатор је сачињен на основу података из Oдељења и Служби Управе
Градске општине Палилула.Лица која се старају о одређеним
информацијама,подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем
Информатора су начелници одељења и шефови служби.
О објављивању и ажурности стара се шеф Кабинета председника
општине Палилула.
О постављању Информатора на веб-сајту стара се Александар Пустаи,запослен
у Одељењу за друштвене делатности.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор је
Василије Живковић, начелник Управе Градске општине Палилула.
Информатор је објављен на интернет презентацији Градске општине
Палилула.
Увид у Информатор се може остварити и копија добити у просторијама Управе
Градске општине Палилула у канцеларији број 78, IV спрат, код лица овлашћеног
за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја у Градској општини Палилула.
Веб адреса Информатора је www.palilula.org.rs
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја у Градској општини Палилула је
Александар Јоцић, заменик начелника Управе ГО Палилула.

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре напитања
грађана задужен је начелник Одељењa за послове информисања и скупштинске 
послове Тијана Јевтић. Телефон: 3244-416
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом Градске општине Палилула утврђена су овлашћења Градске
општине Палилула.

Надлежности Општине

Општина, у  складу са Статутом града Београда и овим Статутом, преко
својих органа:

1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета Општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и стара се о

унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима
Града;

3. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;

4. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном
мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом Града, овим статутом
и актима Општине;

5. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
6. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или

реконструкцију објеката до 1500m2 бруто развијене грађевинске
површине и претварању заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор;

7. доноси решење у првом степену поступку озакоњења објеката до 400м2
бруто развијене грађевинске површине;

8. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци,  тезге и други покретни
мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица
Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно
друге надлежне организације у складу са прописом Града;

9. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге
и други покретни мобилијар), балон хала спортске намене, у складу са
прописом Града;

10. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама;

11. стара     се о одржавању комуналног реда у Градској општини,
спроводи прописе којима се уређује комунални ред и издаје одобрења за која
је овим прописима утврђена надлежност Градске општине; врши инспекцијски
надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине Града;
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12. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује
висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са
коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;

13. стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева;

14. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на
свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за
заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара
се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима;

15. прати стање и стара се  о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и
основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и
редовно похађање наставе у основним школама и покреће
прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете није
благовремено уписано, односно не похађа припремни    предшколски
програм у складу са законом, организује послове који се односе на:
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од 2km и ученика основне
школе на удаљености већој од 4km од седишта школе; превоз, смештај и
исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на
удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и
међународна такмичења; у сарадњи са образовно-васпитном установом
утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно
ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организује установа, у складу са законом;

16. подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на
свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација
од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог
подручја може оснивати установе културе;

17. доноси програм развоја спорта на нивоу Градске општине који је усклађен са
програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и одржавању
спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области
спорта на подручју Градске општине; може оснивати установе у области
спорта;

18. спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе
града; утврђује акциони план политике за младе на подручју
Градске општине који је усклађен са акционим планом за спровођење
стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу
Градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју Градске
општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије
за младе на свом подручју;
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19. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом
подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања
туризма на свом подручју;

20. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на
мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу
са законом;

21. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на
свом подручју утврђене актима Града;

22. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и
стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова
одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина
и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;

23. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и
животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању
њихових последица, учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера
и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуције на
свом подручју, у складу са законом и актима Града;

24. управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у
складу са законом;

25. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
26. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових

права;
27. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује

њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у
складу са Статутом Града и овим статутом;

28. уређује организацију и рад мировних већа;
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са

посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ
организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама на свом подручју;

30. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и
етничких група;

31. може да установи заштитника грађана за Општину;
32. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад

грађана на свом подручју;
33. прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
34. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;

35. извршава прописе и опште акте Града и Општине,
36. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу

са законом, Статутом Града, другим прописима Града и овим статутом.
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Послови које могу вршити Градске општине

Градска општина може на основу акта градоначелника, у име и за рачун
Града, спроводити поступак јавног надметања, односно прикупљања писаних
понуда за давање у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној
својини Града ради изградње објеката до 1500м2 бруто развијене
грађевинскеповршине, у складу са законом и актима Града.
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Скупштина општине
55 одборника/ица

Веће општине Председник општине Управа Градске
општина Палилула

Председник
Скупштине општине

Заменик
председника

Скупштине општине

Секретар Скупштине
општине

Заменик
председника општине

Начелник

Заменик
начелника

Помоћници
председника

Одељење за
финансије и

привреду

Одељење за
имовинско-

правне послове

Одељење
грађевинских и

стамбених
послова

Одељење за
озакоњење објеката

и инспекцијске
послове

Одељење за
општу управу

Одељење за
друштвене

делатности и
заједничке

послове

Одељење за послове
информисања и

скупштинске послове

Кабинет Председника
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Органи Градске општине Палилула су:

Скупштина Градске општине

Председник Градске општине

Веће Градске општине

Управа Градске општине

Скупштина Градске општине

Скупштина Градске општине је највиши орган Градске општине.

Организација и рад Скупштине Градске општине Палилула уређени су
Пословником Скупштине Градске општине Палилула („Службени лист града
Београда“ бр. 48/08).

Скупштину Градске општине чини 55 одборника.

Радна тела Скупштине:

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других
послова у складу са Пословником Скупштине, оснивају се савети и комисије као
стална радна тела.

Савети:

1. Савет за привредна питања, буџет и финансије Скупштине
Градске општине Палилула

2. Савет за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине
Скупштине Градске општине Палилула

3. Савет за питања локалне самоуправе Скупштине Градске општине Палилула

4. Савет за друштвене делатности Скупштине Градске општине Палилула

5. Савет за информисање Скупштине Градске општине Палилула

Комисије :
1. Административна комисија Скупштине Градске општине Палилула

2. Мандатна комисија Скупштине Градске општине Палилула

3. Комисија за прописе Скупштине Градске општине Палилула

4. Комисија за представке и предлоге Скупштине Градске општине Палилула
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Радна тела општине
Комисије Градске општине Општине Палилула које је формирала Скупштина:
1. Изборна комисија Градске општине Палилула
2. Комисија за спровођење комасације за територију Градске општине Палилула
3. Комисија за воћење поступка и доношење решења по захтеву за враћање

земљишта
4. Комисија за процену штете од елементарних непогода на територији

Градске општине Палилула

Председник Градске општине

Председник Градске општине је извршни орган Градске општине.

Председник Градске општине представља и заступа Градску општину и  врши
друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине
и другим актима Градске општине.

Председник Градске општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Веће Градске општине

Веће Градске општине је извршни орган Градске општине.

Веће Градске општине чине председник Градске општине, заменик
председника Градске општине и 9 чланова које бира Скупштина Градске општине,
на период од четири године, тајним гласањем, већином од ук упног броја
одборника.
Председник Градске општине је председник Већа Градске општине.

Председник Градске општине одговоран је за законитост рада Већа.

Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по
функцији.

Управа Градске општине

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Градске општине и
одређених стручних  послова за потребе Скупштине Градске општине,
председника Градске општине и Већа Градске општине, образује се Управа
Градске општине као јединствен орган.
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Управа Градске општине најмање једном годишње доставља Скупштини Градске
општине, председнику Градске општине и Већу Градске општине извештај о раду
на извршавању послова из надлежности Градске општине.

Управом Градске општине руководи начелник.

Начелника Управе Градске општине поставља Веће Градске општине, на основу
јавног огласа.

Начелник  Управе Градске општине има заменика који га замењује у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Начелник и заменик начелника Управе Градске општине за свој рад и рад Управе
Градске општине одговарају Скупштини Градске општине и Већу Градске општине у
складу са Статутом Градске општине Палилула.

Организација, делокруг  и начин рада Управе Градске општине Палилула као
и друга питања која су значајна за њен рад, уређују се Одлуком о Управи Градске
општине Палилула, коју доноси Скупштина на предлог Већа.

Одлуком о Управи у складу са Законом, у Управи Градске општине за
вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице,
одељења и службе и одређује њихов делокруг:

Одељење за финансије и привреду

Одељење грађевинских и стамбених послова

Одељење за имовинско-правне послове

Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове.

Одељење за послове информисања и скупштинске послове

Кабинет Председника
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Организација рада Управе.

Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске
општине у унутрашњим организационим јединицама могу се образовати одсеци, групе
послова и реферати, а поједини послови могу се вршити изван унутрашњих
организационих јединица.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе Градске
општине Палилула усваја Веће Градскеопштине Палилула.

Радом унутрашње организационе јединице, Одељењем руководи начелник
Одељења, Службом скупштине - руководилац Службе Скупштине а Кабинетом
руководи шефКабинета.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи Градске општине
распоређује начелник Управе Градске општине у складу са законом којим се
уређују радни односи у органима јединица локалнесамоуправе.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица за свој рад одговорни су
начелнику Управе Градске општине.
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - 20.10.2021.  

 

 

Р:Б
Р 

Организаципна 
јединица 

Брпј 
систематизпв
аних радних 
места 

Брпј 
заппслених 
на 
непдређенп 
и пдређенп 
време 

ВСС ВШС ССС КВ-III 
степе
н 

I 
степен 
пс.пбра
з 

1 Одељеое за финансије 
и привреду 
 

19 16 5 4 7   

2 Одељеое грађевинских 
и стамбених ппслпва 
 

18 14 11  3   

3 Одељеое за импвинскп 
-правне ппслпве 
 

13 11 8  3   

4 Одељеое за 
пзакпоеое пбјеката и 
инспекцијске ппслпве 

30 21 15 1 5   

5 Одељеое за ппшту 
управу 
 

33 29 7  21 1  

6 Одељеое за друштвене 
делатнпсти и 
заједничке ппслпве 

43 37 18 3 13 2 1 

7 Одељеое за ппслпве 
инфпрмисаоа и 
скупштинске ппслпве 

13 10 3 3 4   

8 Кабинет Председника 
 
 

7 3 3     
 

9 Нерасппређени 
/удаљени 
 

 1 1     

10 У Управи 
 
 

2 2 2     

 УКУПНО 178 144 73 11 56 3 1 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Председник Градске општине

Председник Градске општине представља и заступа Градску општину и врши
друге послове утврђене законом, Статутом Града, Статутом Градске општине и
другим актима Градске општине.

Председник Градске општине је председник Већа Градске општине.

Као председник Већа, представља Веће Градске општине, организује рад Већа,
сазива и води седнице Већа, одговоран је за законитост рада Већа Градске
општине и стара се о спровођењу аката које доноси Веће Градске општине.

Заменик председника Градске општине

Заменик председника Градске општине замењује председника Градске општине у
случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по
функцији.

Председник Скупштине Градске општине

Председник Скупштине Градске општине организује рад Скупштине Градске
општине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се
о остваривању јавности рада Скупштине Градске општине, потписује акте које
доноси Скупштина Градске општине и врши друге послове утврђене Статутом
града и Статутом Градске општине.

Заменик председника Скупштине Градске општине

Заменик председника Скупштине Градске општине замењује председника
Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Секретар Скупштине Градске општине

Секретар Скупштина Градске општине стара се о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених
радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
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Начелник Управе Градске општине

Начелник Управе Градске општине Начелник Управе руководи радом Управе,
стара се о законитости, ефикасности и ажурности рада Управе, припрема
правилника о организацији и систематизацији радних места који усваја Веће
Градске општине, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица, решава о изузећу службеног лица у Управи, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима запослених  у Управи, доноси одлуку о избору
запосленог између кандидата пријављених на оглас, врши распоређивање
запослених у Управи, обавља и друге послове у складу са законом.

Заменик начелника Управе Градске општине

Заменик начелника Управе Градске општине замењује начелника Управе у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седнице Скупштине Градске општине Палилула су јавне.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују
седницама Скупштине ради обавештавања јавности о њиховом раду.

Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница
држи без присуства јавности.

Председник Скупштине може ограничити укупан број грађана који може да
присуствује седници, ако је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока
седнице.

Скупштина и њена радна тела, на образложени предлог председника Скупштине,
сталног радног тела, Већа Градске општине или одборника, изузетно могу
ограничити или искључити јавност из свог рада, у складу са законом.

О наведеном предлогу Скупштина одлучује без расправе.

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.

Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Управе Градске општине,
а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да
одржи председник и заменик председника Скупштине, а председник радног тела
Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

Јавност рада Већа Градске општине Палилула обезбеђује се обавештавањем
јавности о раду и донетим актима.

Веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим
питањима која разматра или ће разматрати – давањем саопштења за јавност,
одржавањем конференција за штампу, давањем интервјуа, објављивањем
информација путем интернета и на други погодан начин.

Управа Градске општине обезбеђује јавност рада: давањем информација
средствима јавног информисања, издавањем службених публикација, издавањем
службених информација и одржавањем конференција за штампу са циљем
обавештавања јавности о обављању послова из свог делокруга.

Начелник Управе Градске општине даје информације или податке о раду Управе
Градске општине у целини, а у ту сврху, по потреби може овластити и друго лице
из делокруга одговарајуће организационе јединице Управе Градске општине.
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Радно време
Радно време у Управи Градске општине Палилула и Општинском
правобранилаштву почиње у 7,30 часова, а завршава се у 15,30 часова.

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА

ПРЕДСЕДНИК ГО ПАЛИЛУЛА
Мирослав Ивановић
тел. 3243-118, 3236-221 лок. 120
IV спрат, кабинет
e-mail: mivanovic@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгослав Шолак
тел. 3236-221 лок. 204
I спрат, канцеларија 21
e-mail: dsolak@palilula.org.rs

Душан Жежељ
тел. 3236-221 лок. 244
I спрат, канцеларија 14
e-mail:dzezelj@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дарко Пауновић
тел. 3243-118, 3236-221 лок. 120
факс 323-7171
IV спрат, канцеларија 80
e-mail: dpaunovic@palilula.org.rs
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НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО ПАЛИЛУЛА
Василије Живковић
тел. 3236-501, 3236-221 лок. 125
IV спрат, канцеларија 78
e-mail: vzivkovic@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГО ПАЛИЛУЛА
Александар Јоцић
тел:3236-501, 3236-221 лок. 125
IV спрат. канцеларија 72
е-маил: ajocic@palilula.org.rs

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Јасмина Радовић
тел. 3236-221 лок. 205
I спрат, канцеларија 23
e-mail: jradovic@palilula.org.rs

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Марко Перовић
тел. 3236-221 лок.
IV спрат, канцеларија 75
e-mail: mperovic@palilula.org.rs
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e-mail: ebilic@palilula.org.rs

e-mail: bmijuskovic@palilula.org.rs

e-mail: mjovanovic@palilula.org.rs

Софија Марков

e-mail:smarkovic@palilula.org.rs

ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
чланови:
Дејан Цветковић
тел. 3236-221 лок. 137, 122
I спрат, канцеларија 25
e-mail: dcvetkovic@palilula.org.rs

Елена Билић
тел. 3236-221 лок. 668
I спрат, канцеларија 16

Миљан Милинковић
тел. 3236-221 лок. 273
I спрат, канцеларија 18
e-mail: mmilinkovic@palilula.org.rs

Дражен Барјактаревићтел. 
3236-221 лок. 137
I спрат, канцеларија 27 
e-mail: dbarjaktarevic@palilula.rs

Саша Мехмедовић
тел. 3236-221 лок. 657
I спрат, канцеларија 13
e-mail: smehmedovic@palilula.org.rs

Милан Јовановићтел. 
3236-221 лок. 139
I спрат, канцеларија 18 

ић
тел. 3236-221 лок. 237
I спрат канцеларија 18

Игор Шишић
тел. 3236-221 лок. 244
I спрат, канцеларија 14
e-mail: isisic@palilula.org.rs

Бојана Мијушковић
тел. 3236-221 лок. 247
I спрат канцеларија 15
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

Одсек за буџет и привреду
V спрат, канцеларија 100
тел. 3245-233, 3236-221 лок. 198

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове
IV међуспрат, канцеларија 66, 67, 68, 69
тел. 3236-514, 3236-221 лок. 187,192, 193, 218, 219

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА

Начелник:
III спрат, канцеларија 62
тел. 3236-505, 3236-221 лок. 158, 215

Одсек стамбених и комуналних послова
III спрат, канцеларија 64
тел. 3236-221 лок. 144, 146

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник:
Маја Левајац
V спрат, канцеларија 95
тел. 3236-098, 3236-221 лок. 175

Начелник:
Сњежана Јаредић
V спрат, канцеларија 102
тел. 32-452, 3236-221 лок. 238

Одсек грађевинских послова
III спрат, канцеларија 52, 54,55, 56, 56А, 58
тел. 3236-221 лок. 220,151,152, 145, 147, 159

Одсек за издавање грађевинских исправа
III спрат, канцеларија 53, 57, 59
тел. 3236-221 лок. 154, 155, 156

21

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - АЖУРИРАН 1.12.2021. ГОДИНЕ



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за озакоњење објеката

II спрат, канцеларија 33
тел. 3236-221 лок. 133, 142

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник:

Начелник:
Гордана Лукић
V међуспрат, канцеларија 89
тел. 3240-049, 3236-221 лок. 172

Одсек за послове писарнице
Услужни центартел. 3236-221 лок. 107, 202

Одсек за сарадњу са Месним заједницама
тел. 3236-221 лок. 127

Канцеларија службе правне помоћи
III спрат, канцеларија 54
тел. 3236-221 лок. 151

Одсек Комуналне инспекције и извршења
II спрат, канцеларија 33,35,36,37,38
тел. 3236-221 лок. 167,117,150,168
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Шеф Кабинета:

Начелник:
Тијана Јевтић
IV спрат, канцеларија 75
3236-221 локал 226

Одсек за скупштинске послове

IV спрат, канцеларија 81 - 83
тел. 3243-118, 3236-221 лок. 
120 факс 3237-171
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PUSTAI
Typewritten text
НАЧЕЛНИК: Милица Узуновић  6 спрат, канцеларија 117 тел. 32 35 673, 32 36 221 локал 287 ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  3 међуспрат, канцеларије 50 и 51 тел. 32 36 491, 32 36 221 - лок. 111, 161, 214 и 629 6 спрат, канцеларија 114  тел. 33 46 259, 32 36 221 -  лок. 109, 163 и 242 ОДСЕК ИНФОРМАЦИОНИХ ПОСЛОВА  5 међуспрат, канцеларије 86, 87, 88, тел. 32 36 221 - лок. 170 и 270  ОДСЕК ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА  6 спрат, канцеларија 118 тел. 32 35 673, 32 36 221 локал 608  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ  6 спрат, канцеларија 114 а тел. 33 47 812, 32 36 221 лок. 169 и  176 ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА  6 спрат, канцеларије 120 и 122 тел. 32 36 221, лок. 633 и 221 



Oпис приступачности пословних просторија Управе Градске општине
Палилула лицима са инвалидитетом

Градска општина Палилула настоји да ангажовањем својих укупних расположивих
ресурса свакодневно унапређује квалитет живота свих својих грађана, као и
да ефикасним и економичним извршавањем послова и задатака из
своје надлежности, активно доприноси потпунијем задовољавању
присутнихреалних потреба и очекивања свих     заинтересованих страна.
Нарочиту пажњу у свом свакодневном друштвено-одговорном раду Градска
општина Палилула посвећује социјално осетљивим категоријама становништва, где
су особе са инвалидитетом једна од приоритетних друштвених група.

Ради стварања неопходних техничких и других потребних предуслова и
претпоставки за обезбеђење и одрживост примереног нивоа приступачности
пословним просторијама за рад Градске општине Палилула и њених
организационих јединица лицима са инвалидитетом, иста је на прилазу
предметном објекту извела прилазне рампе и рукохвате, као и покретни лифт
у својој Управној згради, усагласила ширину отвора прилазних врата и прилагодила
је за несметан     улазак од стране особа са инвалидитетом (у
инвалидским колицима). Извршено је примерено визуелно обележавање
свих пословних просторија Управе.

Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница
Скупштине Градске општине Палилула

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања
седница Скупштине Градске општине Палилула, информациона служба
Градске општине Палилула ће, као и у претходном периоду, правовремено
обавештавати јавност о одржавању седница. Поред слања информације и
позива средствима информисања, информациона служба обавештава и јавност
о месту и времену одржавања седница постављањем ових информација на
званични сајт Градске општине Палилула www.palilula.org.rs
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне
области из делокруга рада Управе Градске општине Палилула.

Списак најчешће тражених информација од јавног значаја:

издавање копије решења којим се утврђује да су са даном 26. 12. 1958. године,
као даном ступања на снагу Закона о национализацији најамних зграда и
грађевинског земљишта, национализована, постала друштвена својина,
изграђена и неизграђена грађевинска земљишта, као и грађевински објекти на
територији Градске општине Палилула.

издавање копије решења о експропријацији непокретности на катарстарским
парцелама,

издавање копије решења о изузимању из поседа катастарских парцела,

издавање копија уговора о откупу станова.

информације о издатим грађевинским и употребним дозволама.

захтеви за разгледање списа предмета и добијање обавештавања о току
поступка.

услови за постављање реклама,

услови за постављање покретних привремених објеката,

захтеви за асфалтирање путева

захтеви за постављање стубића на тротоарима,

захтеви за постављањем саобраћајних знакова и лежећих полицајаца,

захтеви за постављањем јавне расвете и поправку постојеће мреже јавне
расвете,

захтеви за сечу и орезивање стабала,

захтеви за продужавањем појединих постојећих траса Градских аутобуса,

захтеви за увођењем гасификације на појединим стамбеним објектима,

захтеви за поправку рупа на путевима.
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Скупштина Градске општине Палилула као највиши орган Општине:

1. доноси Статут Општине и Пословник Скупштине Општине;
2. доноси буџет и завршни рачун;
2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;

3. доноси прописе и друге опште и појединачне акте, у оквиру својих права
и дужности;

4. одлучује о образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице на
свом подручју, по претходно прибављеном мишљењу грађана са   тог
подручја;

5. даје мишљење на урбанистичке и просторне планове Града и друге акте
Града, у складу са Статутом Града;

6. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује
висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са
коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;

7. оснива органе, службе, јавна предузећа, установе, организације и друга
правна лица утврђена овим статутом и врши надзор над њиховим радом;

8. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника
Скупштине и чланове радних тела Скупштине;

9. бира и разрешава председника Општине, заменика председника Општине и
чланове Већа Општине;

10. на предлог председника Скупштине поставља и разрешава секретара
Скупштине;

11. именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је
оснивач; даје сагласност на њихове статуте, на годишње програме
пословања, на финансијске извештаје, на одлуке о задуживању
јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним
променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о
расподели добити, односно начину покрића губитака, као и на друге одлуке у
складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса,
овим статутом, као и оснивачким актом;

на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним
у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса;

12. одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
13. одлучује  о сарадњи са другим општинама и градовима и приступањуу

чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
14. доноси одлуку о расписивању општинског референдума и референдума

15. доноси одлуку о јавном задуживању Општине;
16. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
17. прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
18. одлучује о облику и начину остваривања јавног обавештавања о питањима

од значаја за живот и рад грађана Општине;
19. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
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програмом развоја спорта на нивоу Града;

Преседник Градске општине Палилула:

1. представља и заступа Општину;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката

Скупштине и доноси потребне акте у извршавању одлука или аката
Скупштине;

3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Општине;
4. наредбодавац је за извршење буџета;
5. усмерава и усклађује рад Управе Општине;
6. доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом

Града, овим Статутом или одлуком Скупштине Општине;
7. у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге

организације чији је оснивач Општина;
8. даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета

Општине, којима се уређује број и структура запослених, и даје сагласност на
број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању
програма или делова програма корисника буџета Општине;

9. одлучује о управљању стварима у јавној својини Града на којима
Општина има право коришћења у складу са законом и одлуком Скупштине
Града;

10. организује рад Већа Општине, сазива и председава седницама Већа
Општине и даје конкретна задужења члановима већа из делокруга рада већа;

11. доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено
да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних
аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине
Општине, Већа Општине или Управе Општине;

12. образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
13. врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, овим Статутом и

другим актима Општине.

20. уређује организацију, поступање и рад мировних већа;
20а. доноси програм развоја спорта на нивоу Градске општине који је усклађен са

20б. утврђује акциони план политике за младе на подручју Градске општине који је
усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града;

20в. образује штаб за ванредне ситуције на свом подручју, у складу са законом и
актима Града;

21. обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града Београда, овим
Статутом и другим актима Општине, и у складу са тим доноси одговарајућа
акта.
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Веће Градске општине Палилула:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина
Општине;

2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина
Општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

2а. усваја извештаје о извршеном буџету Општине и доставља их Скупштини
Општине;

3. даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је
оснивач Општина;

4. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника
буџета као и других установа и организација чији је оснивач Општина;

5. врши надзор над радом Управе Општине, поништава или укида акте Управе
Општине који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим
општим актом који доноси Скупштина Општине;

6. решава  у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација, у управним стварима из
надлежности Општине;

7. доноси општа акта када је на то овлашћено законом или прописом Општине;
8. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе Општине;
9. Усваја акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе;

9а. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни
мобилијар), у складу са прописом Града;

9б. одлучује о постављању и уклањању балон хала спортске намене, у складу са
прописом Града;”

9в. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на
мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу
са законом;

10. помаже председнику Општине у вршењу послова из његове надлежности;
11. врши и друге послове за које је овлашћено законом, актима Града, овим

Статутом или другим општим актом.
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Управа Градске општине Палилула:

1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина Општине, председник
Општине и Веће Општине;

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и
Већа Општине;

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине Општине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине,

председник Општине и Веће Општине.
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
- Одсек за буџет и привреду
- Одсек за финансијско рачуноводствене послове

Одељење  за  финансије  и  привреду  врши  послове  који  се  односе  на:  послове  буџета 
планирање,  припрему  нацрта  буџета,  допунског  буџета  и  завршног  рачуна  буџета; 
обавештавање  корисника  буџетских  средстава  о  одобреним  апропријацијама  и  квотама; 
планирање  буџетске  ликвидности  готовинских  токова  у  оквиру  планова  за  извршење; 
одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења; припрему предлога 
одлуке  о  употреби  сталне  и  текуће  буџетске  резерве;  обављање  евентуалне  коорекције 
плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу 
локалне  власти;  пословетрезора-праћењеприлива  средстава  наконсолидованом  рачуну; 
утврђивање  тромесечне  квоте  преузетих  обавеза  и  плаћања;  управљање  консолидованим 
рачуном трезора; управљање ликвидношћу; контролу расхода; вођење главне књиге трезора 
и припрему финансијских извештаја; обављање послова благајне и ликвидатуре; сачињавање
 годишњих и  периодичних  извештаја;  обављање финансијских  послова;  обављање послова 
обрачуна  лата  запослених;  вођење  евиденције  имовине  и  средстава;  припрему  и  израду 
предлога  финансијског  плана  директних  корисника;  расподелу  средстава  индиректним 
корисницима  буџетских  средстава  у  оквиру  одобрених  апропријација;  припрему  и 
комплетирање  документације  за  извршење  финансијског  плана;  вођење  пословних  књига 
директног корисника; усклађивање пословних књига са главном књигом трезора; састављање 
консолидованог периодичног и годишњег извештаја; припрему нацрта одлука и других аката 
за  потребе  органа  из  делокруга  Одељења;  праћење  стања  у  области  пољопривреде, 
водопривреде  и  сточарства;  издавање  уверења  из  области  приватног  предузетништва  на 
основу  евиденције  из  Регистра  радњи;финансијске  и  административне  послове  у  вези 
остваривања прихода од издавања тезги, киоска и термина у спортским халама и салама и 
антена мобилне телефоније  и других уговора  везаних  за коришћење покретне и непокретне 
имовине  у  јавној  својини  Града  на  којима  општина  има  право  коришћења,;  рефундацију 
трошкова  за  пословне  просторије  у  Месним  заједницама  од  закупаца;  обрачун  и  плаћање 
ПДВ-а  на  фактурисане  услуге;  вођење  евиденције  у  помоћним  књигама  и  усклађивање  са 
главном  књигом;  издавање  уверења  и  одобрења  из  наведених  области,  пружање 
обавештења грађанима по поднетим захтевима и др., покретање иницијативе код надлежних 
државних  и  других  органа  и  организација  за  решавање  питања  од  значаја  за  ефикасно 
остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења и Управе у целини, као и 
друге послове утврђене законом и другим прописима.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

"У оквиру овог Одељења, послови се обављају без организовања одсека.

Одељење за имовинско-правне послове врши изворне и поверене послове у имовинско-
правној области сагласно закону и другим прописима и то:

 о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове (члан 2); 
-  послове  у  вези  започетих  поступака  за  утврђивање  права  коришћења  на  осталом 
неизграђеном  грађевинском  земљишту  у  државној  својини,  поништаја  решења  о 
утврђеном  праву  прече  градње  и  утврђивање  престанка  права  коришћења  на 
неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној  својини за које је  решење о 
давању  на  коришћење  ради  изградње  односно  последњу  измену  решења  донео 
надлежни орган Градске општине; 
- послове комасације и враћања земљишта по ПЗФ-у;
 -  припрема  документације  везане  за  поступак  укњижбе  имовине,  на  којој  је  корисник 
Градска  општина,  у  органима  који  воде  евиденцију  о  упису  стварних  права  на 
непокретностима,  као  вођење  евиденције  непокретности  у  јавној  својини  на  којима  је 
Градска општина Палилула корисник;
 - издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције Одељења, 
пружање обавештења поводом поднетих захтева, издавање оверених преписа аката овог
 Одељења; 
-  обављање  свих  техничких  послова  око  управних  предмета,  провера  и  прикупљање 
података о непокретној имовини и удруживању станова, израда анекса односно издавање

-  праћење  и  проучавање  стања  у  имовинско-правној  области  и  давање  предлога  за 
предузимање мера, давање стручних мишљења; 
-  вођења  управног  поступка  у  предметима  који  се  односе  на  експропријацију 
непокретности  односно  административни  пренос,  поништај  решења  о  експропријацији, 
успостављања права службености на непокретностима, спровођење поступка накнаде; 
- вођење управног поступка у започетим поступцима за поништај решења о изузимању из 
поседа градског грађевинског земљишта;
 -  послове  у  вези  започетих  поступака  по  захтевима  за  утврђивање  права  на 
надзиђивање  и  претварање  заједничких  просторија  у  станове,  атељее  и  пословни 
простор, као и припајање  заједничких просторија постојећим становима, у смислу Закона

 уверења у вези закључених уговора о откупу станова и вођење евиденције откупљених 
станова;
 -  припремање  предлога  решења  о  закупу  односно  отуђењу  грађевинског  земљишта  у 
јавној  својини Града за  надлежну Комисију  за  давање у  закуп  земљишта на територији 
општине  ради  изградње  објеката  до  1500  м2  бруто  развијене  грађевинске  површине 
односно отуђења земљишта непосредном погодбом ради озакоњења објеката до 400м2 
бруто развијене грађевинске површине, у име и за рачун Града, а на основу прибављене 
сагласности градоначелника, у складу са законом и актима Града;
 -  давање  стручног  налаза  за  потребе  органа  Управе  Градске  општине,  припремање 
нацрта одлука и аката и пружање стручне помоћи Скупштини Градске општине и њеним 
радним телима, председнику и Већу Градске општине из делокруга Одељења, 
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ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА

-Одсек грађевинских послова

-Одсек за издавање грађевинских дозвола и одобрења

-Одсек стамбених и комуналних послова

Одсек грађевинских послова и Одсек за издавање грађевинских дозвола и
одобрења врше послове који се односе на :
спровођење обједињене процедуре електронским путем у поступцима издавања аката у
остваривању права на изградњу и коришћење објеката у складу са којим одредбама у року
од пет радних дана од дана подношења уредног захтева(захтев се попуњава и поступак
покреће кроз ЦИС-централни информациони систем и исти мора бити потписан
квалификованим електронским потписом), надлежни орган доноси решење у првом
степену о грађевинској дозволи за изградњу  и реконструкцију објеката чија је бруто
површина до 1500m², затим за извођење радова на претварању заједничких просторија у
стан или пословни простор, као и извођење радова на раздвајању стана или пословног
простора, спроводи поступак измене решења о грађевинској дозволи, сходно одредбама чл.
141. и 142. Закона (у погледу измене инвеститора, финасијера, измене пројекта, а у складу
и на основу локацијских услова), спроводи поступак по пријави почетка извођења радова

Одељење грађевинских и стамбених послова чине три Одсека, који у оквиру својих
надлежности врше послове који се односе на: праћење стања, вођење поступака,
издавање решења, одобрења, дозвола и уверења у грађевинској, комуналној   и
стамбеној области; припремање нацрта одлука и других аката и пружање стручне
помоћи органима општине у оквиру надлежности Одељења; покретање иницијативе
код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за
ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења у целини
у вршењу изворних послова односно послова државне управе који су јој поверени,
као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.

 -  обављање  геодетских  послова  као  што  су  идентификација  катастарских  и  
земљишно  књижних  парцела  односно  парцела  старог  и  новог  премера  у  РГЗ-у,  
обављање  увида  у  катастарски  операт  и  катастарске  планове,  вршење  увида  у 
скениране  земљишне  књиге  као  у  евиденцију  РГЗ-а,  идентификација  јавног  и  осталог 
земљишта и намене земљишта у  складу  са  важећим  планским  актом  у  поступцима  
за  чије  је  решавање  надлежно Одељење; 
-  имовинско  правни  послови  везани  за  коришћење  покретне  и  непокретне  имовине  у 
јавној  својни  -  Града  односно  Републике,  на  којима  Општина  има  право  коришћења, 
евиденција и праћење стање исте, израда нацрта уговора о закупу, праћење реализације 
уговора о закупу у сарадњи са осталим надлежним организационим јединицама у оквиру 
Управе  и  евентуална  иницијатива  за  покретање  мера  у  интересу  заштите  имовинских 
права Општине;
 -  покретање  иницијативе  код  надлежних  државних  и  других  органа  и  организација  за 
решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад 
Одељења и Управе  Градске општине у целини; 
- други послови предвиђени законом и другим прописима.
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према издатој грађевинској дозволи, као и поступак по пријави завршетка изградње
темеља; и завршетка објекта у конструктивном смислу, спроводи поступак по захтеву за
прикључење објекта на инфраструктуру, спроводи поступак издавања употребне дозволе,
спроводи поступак по чл. 145. (издавање одобрења за грађење помоћних и економских
објеката као и одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцију којом се не мења спољни
изглед, не повећава број функционалних јединица, адаптацију, санацију, грађење зиданих
ограда, уградњу унутрашњих инсталација - гас, струја, вода, топлотна енергија и сл. у
постојећи објекат, извођење радова на спајању или раздвајању пословног или стамбеног
простора, спроводи поступак по чл.147. (за извођење радова на реконструкцији, санацији,
адаптацији или инвестиционом одржавању на производним објектима или објектима у
функцији производних објеката за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења
објекта у функционално стање у циљу наставка производње или обнављања производног
процеса), води поступак и доноси предлог решења о одобрењу, за потребе општинског Већа
у поступку доношења решења о одобрењу за постављање балон хала спортске намене и
пресостатичких прекривача; спроводи поступак по чл. 167-170. (издавање решења о
рушењу за објекте за које утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена
њихова стабилност и да представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и безбедност саобраћаја); спроводи поступак по чл. 144. у складу са којим
одредбама се не издаје грађевинска дозвола (радови на текућем одржавању објекта и сл.),
спроводи поступке у којима издаје дозволе за оглашавање (панои и налепнице до 2m² који
се постављају на фасаду-излог објекта), спроводи вануправне поступке издавања уверења
и то:  уверења о посебним деловима објекта, уверења о спецификацији станова ради
укњижбе код надлежног органа, односно друге одговарајуће сврхе, на основу евиденције
које поседује односно у недостатку сопствене евиденције спроводи поступак и издаје
Уверења о посебним деловима објекта на основу прибављене евиденције других органа,
спроводи поступак за издавање уверења да је објекат зидан у време када за изградњу
објеката није била потребна грађевинска дозвола, уверење о идентификацији објекта, води
евиденције о издатим грађевинским исправама (грађевинским и употребним дозволама),
вођење других управних (по ванредним правним лековима, измене управних аката и сл.) и
вануправних поступака, као и друге послове предвиђене законом и другим прописима.
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Одсек стамбених и комуналних послова врши послове који се односе и то :

- у оквиру стамбене области :

Врши послове који се односе на вођење управног поступка :

- води поступак и доноси решења о регистрацији стамбених заједница: упис, промене и
брисање стамбених заједница и упис у Регистар управника стамбених заједница;

- води Регистар стамбених заједница за територију Градске општине Палилула;
- води поступак и одлучује о захтевима за исељење лица које се без правног основа

уселило у стан, заједничке просторије стамбене односно стамбено-пословне зграде;
- спроводи поступак административног извршења у поступцима који су окончани извршним

решењима о исељењу бесправно усељених лица;
- даје информације и врши провере на терену по захтеву Општинског правобранилаштва

општине Палилула и Одељења за имовинско правне послове односно, у поступцима
редовне контроле, односно по замолницама других органа;

- издаје потврде о издатим уверењима о конституисаним Скупштинама
- Саветима зграда и изабраним председницима Скупштина – Савета зграда, по захтеву

странке, до ступања на снагу Закона о становању и одржавању стамбених зграда
(“Сл.гласник РС“ бр. 104/16), односно о донетим решењима донетим на основу Закона о
становању и одржавању стамбених зграда (“Сл.гласник РС“ бр. 104/16);

у оквиру комуналне области :

- врши послове припреме предлога Плана постављања привремених објеката (киосци,
мањи монтажни објекти) и предлога Плана постављања покретних привремених
објеката ( конзерватори за сладолад, расхладне витрине, апарати за кокице, сталци за
чићење обуће, колпотерски сталци за књиге и штампу, апарати за кестен и кукуруз,
тезге и сл.);

- обавља стручне послове за потребе Комисија за одређивање корисника места
постављања киоска и покретних објеката;

- издаје одобрења по спроведеном конкурсу о избору корисника места за
постављање привремених и покретних привремених објеката, на основу донетих
коначних одлука Комисије; - издаје одобрења за постављање покретних привремених
објеката за време одржавања, сајмова, вашара и манифестација;

- издаје одобрења за постављање покретних привремених објеката за време
одржавања, сајмова, вашара и манифестација;

- издаје одобрења за постављање привремених објеката за време одржавања,
сајмова, вашара и манифестација;

- издаје одобрења за постављање забавних паркова и циркуса обавља стручне послове за
потребе Комисије за постављање забавних паркова и циркуса;

- издаје одобрења за постављање баште угоститељског објекта;
- издаје одобрења за постављање објеката везано за комунални ред- наменски

монтажни објекти (чуварске кућице,терминусни објекти) монтажно демонтажни објекти
за потребе одржавања културних,спортских и других манифестациха (трибине
,позорнице), жардињере и друге посуде за биљне засаде, поштански сандучићи и
телефонске говорнице;

- води евиденцију издатих одобрења за постављање баште угоститељског објекта;
- доноси решења о престанку издатих одобрења у складу са прописима;
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- води поступак и издаје решења за сечу и орезивање стабала која се налазе на
јавној зеленој површини по претходно прибављеној сагласности стручне комисије града
Београда .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У Одељењу за озакоњење објекта и инспекцијске послове, сходно члану 37. Одлуке о
организацији Управе градске општине Палилула (Службени лист града Београда", број
129/19) образована су два Одсека, и то:

Одсек за озакоњење објекта, и
Одсек комуналне инспекције и извршења.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Чланом 33. Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула ("Службени лист 
града Београда, број 129/19), као једна од унутрашњих организационих јединица, које врше 
послове управе у Управе Градске општине Палилула, предвиђена је и организациона 
јединица - Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове.

Одељење за озакоњење објекта и инспекцијске послове врши поверене послове у области 
озакоњења  бесправно  подигнутих  објеката  и  изворне  и  поверене  послове  инспекцијског 
надзора  у  комуналној  области  и  спровођењу  принудног  извршења,  и  то:  води  управни 
поступак у предметима озакоњења бесправно подигнутих објеката на територији општине и 
доноси решења о озакоњењу објеката до 400 m² бруто развијене грађевинске површине уз 
достављање једног примерка правоснажног решења о озакоњењу објеката организационој 
јединици  Градске  управе  надлежној  за  послове  озакоњења  објеката;  издаје  уверења  и 
потврда везане за ову област, пружа обавештења о поднетим захтевима и спроводи друге 
послове  прописане  законом  и  другим  прописима;  покреће  иницијативу  код  надлежних 
државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање 
права и интереса грађана и рад одељења и Управе; 

Врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине 
града  Београда;  врши надзор  у  првом степену  над  извршавањем закона  и  прописа  Града 
Београда  који  се  односе  на:  обављање  комуналних  делатности;  коришћење,  чување  и 
одржавање комуналних објеката, као и друге послове утврђене законом и прописима Града 
Београда,  осим  оних  послова  који  су  законом  и  прописима  Града  поверени  Комуналној 
инспекцији Града Београда; стара се о одржавању комуналног реда у Општини и спроводи 
прописе  којима  се  уређује  комунални  ред;  обавља  послове  на  спровођењу  принудног 
извршења извршних решења комуналних инспектора.

Одсек за послове писарнице
Одсек за сарадњу са Месним заједницама
• Kанцеларија службе правне помоћи

Одељење  за  општу  управу  врши  послове  који  се  односе  на  утврђивање  стратегије 
развоја,  уређење  и  унапређење  организације  рада  и  модернизације  Управе  Градске 
општине;  давања  стручног  мишљења  за  потребе  органа  Управе;  припрему  нацрта 
одлука,  решења  и  других  аката  и  аналитичких  материјала  из  делокруга  Управе; 
обављања послове из области радних односа запослених у Управи, и то:
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Одељење врши послове сарадње са месним заједницама.

Одељење врши и друге послове државне управе у складу са важећим прописима.

врши систематско праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређивања 
и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности 
кадрова  у  складу  са  планираним  потребама,  као  и  друге  послове  који  се  односе  на 
права,  обавезе  и  одговорности  запослених  и  то:  пријем  радника  у  радни  однос, 
распоређивање и престанак радног односа; обавља послове који се односе и на рад ван
 радног  односа  и  то:  израду  уговора  о  раду  ван  радног  односа  (уговора  о  обављању 
привремених и повремених послова, и др.); врши обраду података и вођење евиденције 
о свим облицима радне ангажованооти,  врши пријаве и одјаве на обавезно социјално 
осигурање;  врши  израду  информација  и  аналитичких  материјала  који  се  односе  на 
кадрове;  врши  ажурирање  бирачког  списка;  стручне  и  административне  послове  за 
потребе  Републичке,  Градске  и  Општинске  изборне  комисије  у  поступку  одржавања 
избора;  стручне  и  административне  послове  који  се  односе  на  непосредно  учешће 
грађана  у  остваривању  локалне  самоуправе  -  спровођење  Референдума,  пописа 
становништва.  Одељење  пружа  правну  помоћ  грађанима  Општине;  стара  се  о 
пословима остваривања заштите и унапређења људских права и индивидуалних права 
припадника  националних  мањина  и  етничких  група  код  надлежних  државних  и  других 
органа  и  организација;  Одељење  врши  послове  Писарнице;  пријемне  канцеларије; 
распоређивање  предмета  по  одељењима  и  службама;  послове  архиве;  пријем, 
усмеравање  и  пружање  услуга  грађанима  код  иницирања  поступака  у  надлежности 
Управе,  електронска  обрада  докумената;  врши  издавање  уверења  о  статусним 
питањима  грађана,  запослених  у  иностранству  и  чланова  њихових  породица;  врши 
пријем и евидентирање као и организовање интерне и екстернедоставе службене поште
 за потребе Градске општине.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

У одељењу за друштвене делатности и заједничке послове образована су 4 одсека, и то: 

 Одсек за друштвене делатности 

 Одсек за послове јавних набавки 

 Одсек информационих послова и 

 Одсек техничких послова 

У Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове обављају се и послови везано 

за одбрану, ванредне ситуације, безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту 

који се због своје природе не могу сврстати ни у један одсек. 

У Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове обављају се и послови у 

оквиру Канцеларије за младе. 

 

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши послове који се односе на:  

- стручне  послове у вези са статусом избеглих лица, интерно расељених лица са Косова и 

Метохије, миграната, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији;  

- послове ученичких и студентских кредита и стипендија;  

- послове везане за гробља која нису одређена као градска гробља, а налазе се на 

подручју Општине; 

- сахрањивање лица без сродника и лица чији идентитет није утврђен; ексхумације;  

- спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање невладиних 

организација и удружења грађања ГО Палилула и прикупљање извештаја невладиних 

организација и удружења грађана о правдању средстава добијених по јавном конкурсу; 

- Координирање рада Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке детету / ученику и вођење евиденције из наведене 

области;  

- вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-

инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима 

рата и корисницима породичне инвалиднине; права на материјално обезбеђење и 

месечна новчана примања у складу са прописима Републике и Града, издавање уверења 

и потврда из наведене области; 

- планирање јавних набавки као и пружање техничке и стручне помоћи комисији за јавну 

набавку у спровођењу поступка јавне набавке; 

- израду конкурсне документације, и израда аката у поступку јавне набавке, предлог 

уговора о јавној набавци; 

- праћење извршења јавне набавке; 

- послови евидентирања и извештавања и друге послове који су повезани са поступком 

јавне набавке; 

- унапређење организације рада и модернизације Управе;  
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- развој информационог система и опремљености рачунарима;  

- коришћење техничких и других средстава опреме и штампарије;  

- коришћење биротехничких и других средстава опреме;  

- коришћење и обезбеђивање других услова рада за Управу и друге органе;  

- обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора,   

- обављање техничких и других сродних послова везаних за одржавање  у управној згради 

и другим покретним и непокретним објектима који су у власништву Општине или које 

користи Општина;  

- уређивање службеног простора и простора за одржавање састанака;  

- коришћење и превоз моторним возилима и друге сервисне услуге;  

- оперативне послове - умножавање материјала,  

- дактилографске послове;  

- евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара;  

- послове одбрамбених припрема органа општине за ангажовање у случају рата и 

ванредног стања: 

- послове обавештавања ради планирања и предузимања мера као и учествовања у 

заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у 

ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица; 

- учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите;  

- прати стања и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју 

Општине;  

- подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју 

Општине; 

- обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за Општину;  

- спровођење програма развоја спорта на нивоу Општине који је усклађен са програмом 

развоја спорта на нивоу Града;  

- учествује у одржавању спортских објеката на подручју Општине;  

- обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација на 

подручју Општине;  

- помоћ у развоју различитих облика самопомоћи и солидарности лицима са посебним 

потребама, лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима; 

- подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и 

другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Општине;  

- праћење и обезбеђивање услова за функционисање Канцеларије за младе на подручју 

Општине;  

- спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на 

подручју Општине;  
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- обавља послове безбедности и здравља на раду; 

-  послове противпожарне заштите;  

- покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за 

решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од 

значаја за рад одељења и Управе у целини;  

- израду нацрта одлука и других аката и послове пружања стручне помоћи органима 

Општине и комисијама из делокруга одељења, као и друге послове утврђене законом и 

другим прописима. 
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ОДЕЉЕЊE ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА И СКУПШТИНСКЕ ПО-СЛОВЕ

- Одсек за скупштинске послове

Одељење за послове информисања и скупштинске послове у оквиру своје надлежности
врши послове из домена односа са јавношћу, редовног извештавања јавности о раду и
активностима председника општине и других органа; стручне и организационе послове за
потребе Скупштине општине и њених сталних радних тела, као и послове који се односе на:
припрему седница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и њених радних тела;
обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување изворних докумената о раду тих
органа; представке, петиције и предлоге грађана; избор, именовања, постављења и
разрешења из надлежности Скупштине; јавност рада Скупштине; давање обавештења и
стручних објашњења о питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких
група; сарадњу Скупштине општине са друтим градовима у земљи и иностранству; стручну
помоћ у вези са пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању
локалне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и референдум);  као и друге
стручне и организационе послове из надлежности Скупштине и њених сталних радних тела,
а све у циљу функционисања система локалне самоуправе.
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и
административно-техничке послове који се односе на:

- остваривање надлежности и овлашћења председника Општине, заменика

председника Општине и Већа Општине;

- припрему за радне и друге састанке председника Општине, заменика председника

Општине и Већа Општине;

- праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине

- Општине;

- послове интерне контроле;

- координирање активности на остваривању јавности рада органа Општине;

- пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се

односе на председника Општине, заменика председника Општине и Веће Општине;

- послове везане за представке и притужбе грађана;

- сарадњу са медијима;

- израду и уређивање гласила Општине, информатора Општине и других

информативно-пропагандних материјала у Општини;

- припрему и ажурирање Интернет сајта Општине.
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Градска општина Палилула примењује следеће законе и друге опште акте:

Одељење за финансије и привреду:

• Закон о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број129/07 и 83/14- др. закон и 47/18)
• Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12,62/13,63/13- испр.,108/13,142/14, 68/15- др. закон,103/15,99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19
 и 149/20)
• Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 32/13, 75/14...,95/18)
• Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 107/05, 109/05, 57/11, 110/12 
и 119/12)
• Закон  о  пензијском  и  инвалидском  осигурању  („Службени  гласник  РС“  број  34/03,  64/04, 
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09. 101/10 ,93/12......,86/19)
• Закон  о  јавним  предузећима  („Службени  гласник  РС“  број  119/12  и  116/13- 
др.пропис,44/14-др.закон)
• Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 
65/06, 31/09, 44/09,18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 8/13,114/13....., 86/19)
• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)
• Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11,93/12, 
99/13.... и 95/18)
• Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09,78/11.... и 95/18)
• Статут  Градске  општине  Палилула  ("Сл.лист  града  Београда"  бр.  43/08  и  16/10,  35/13  и 
89/19)
• Закон  о  финансирању  политичких  активности  („Службени  гласник  РС“  број  43/11,23/14  и 
88/19)
• Закон  о  становању  и  одржавању  зграда  („Службени  гласник  РС“  број  104/16-6, 
9/20-3-др.закон)
• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 
80/92, 45/16, 98/16)
• Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник 
РС“ број 44/93)
• Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19)
• Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата одн. зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“116/14)
• Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата 
одн.  зарада  и  других  сталних  примања  код  корисника  јавних  средстава(„Службени  гласник 
РС“86/19)
• Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 73/19)
• Закон о ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 30/18, 73/19 )
• Закон о платама у државним органима и јавним сл ужбама ("Сл.гласник РС" бр. 34/01)
• Закон  о  запосленима  у  аутономним  покрајинама  и  јединицама  локалне  самоуправе 
("Сл.гласник РС" бр. 21/16....,95/18)
• Закон  о  доприносима  за  обавезно  социјално  осигурање  ("Сл.гласник  РС"  бр.  84/04, 
5/09......,86/19)
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• Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС" бр. 80/02 53/10)
•  Уредба  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  именованих  и  постављених  лица  и 
запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 44/08, 02/12, 23/18)
• Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06)
•  Правилник  о  стандардном  класификационом  оквиру  и  контном  плану  за  буџетски  систем 
("Сл.гласник РС" бр. 20/07, 101/10)
•  Правилник  о  условима  и  начину  вођења  рачуна  за  уплату  јавних  прихода  и  распоред 
средстава са тих рачуна ("Сл.гласник РС" бр. 104/11,10/12,18/12,66/14, ...,16/16......,84/19)
•  Правилник о начину припреме састављања и подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава и корисника средстава ООСО ("Сл.гласник РС" бр. 51/07,14/08....,  18/15 и 
104/18)
•  Правилник  о  начину  коришћења  средстава  са  подрачуна,  односно  других  рачуна 
консолидованог  рачуна  трезора  ,  начину  пласирања  новчаних  средстава,  као  и  о  начину 
извештавања  о коришћењу, односно инвестирању средстава ("Сл.гласник РС" бр. 101/18)
•  Правилник  о  начину  и  роковима  вршења  пописа  имовине  и  обавеза  корисника  буџетских 
средстава  Републике  Србије  и  усклађивања  књиговодственог  стања  са  стварним  стањем 
("Сл.гласник РС" бр.33/15, 101/18)
• Статут града Београда ("Сл.лист града Београда" бр. 39/08, 6/10,23/13,17/16 и 60/19)
• Статут Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 43/08 и 16/10, 35/13 и 89/19)
•  Одлука  о  организацији  управе  Градске  општине  Палилула  ("Сл.лист  града  Београда"  бр. 
129/19)
• Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (Сл.гласник РС бр.80/02, 84/02, 
23/03, 70/03, 108/13..., 104/18)
• Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, 
"Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља)
• Закон о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018)
• Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016)
• Закон о затезној камати (''Сл. гласник РС'', бр. 119/2012)
•  Закон  о  порезу  на  додату  вредност  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  84/2004,  86/2004  -  испр.,  61/2005, 
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - 
усклађени  дин.  изн.,  83/2015,  5/2016  -  усклађени  дин.  изн.,  108/2016,  7/2017  -  усклађени  дин. 
изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.)
• Закон о фискалним касама (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004 и 93/2012)
• Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп  ствари  у  јавној  својини,  односно  прибављања  и  уступања  искоришћавања  других 
имовинских  права,  као  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда  (''Сл. 
гласник РС'', бр. 16/2018)
•  Одлука  о  локалним  административним  таксама  (''Сл.  лист  града  Београда'',  бр.  50/2014, 
77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016, 67/2017 и 85/2018)
• Одлука о ценама услуга на скуповима пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за 
коришћење спортских и  других објеката и ценама осталих услуга које  пружа Градска општина 
Палилула  у  вези  са  управљањем  покретном  и  непокретном  имовином  (''Сл.  лист  града 
Београда'', бр. 135/2016, 30/2017, 65/2017 и 106/2018)
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Одељење за имовинско-правне послове:

-  Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр.18/2016):
-  Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10);
-  Закон о управним споровима ( "Службени гласник РС", бр.111/09); 
-  Закон  о  национализацији  најамних  зграда  и  грађевинског  земљишта  ("Службени  лист  ФНРЈ",  бр.  52/58,  3/59, 
24/59, 24/61 и 1/63 и ''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/67 и 32/68);
-  Закон  о  јавној  својини  (''Службени  гласник  РС''  бр.72/11,  88/13,  105/14,  104/2016-др.закон,  108/2016,  1132017, 
95/2018 и 153/2020)); 
-  Закон  о  враћању  одузете  имовине  и  обештећењу  (''Службени  гласник  РС'',  бр.72/11,  108/13,  142/14, 
88/2015-одлика УС, 95/2018 и 153/2020);
-  Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80, 36/90, "Службени лист СРЈ", бр. 
29/96 и ''Службени гласник РС'', бр. 115/05- др.закон);
-  Закон  о  начину  и  условима  признавања  права  и  враћању  земљишта  које  је  прешло  у  друштвену  својину  по 
основу  пољопривредног  земљишног  фонда  и  конфискацијом  због  неизвршених  обавеза  из  обавезног  откупа 
пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр.18/91, 20/92, 42/98); 
- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018-др.закони);
 -  Закон  о  становању  (''Службени  гласник  РС'',  бр.50/92,  76/92,  84/92  –  испр.,33/93,  53/93,  67/93,  46/94,  47/94  – 
испр.,48/94, 44/95 –др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др.закон и 99/2011); 
- Закон о становању и одржавању зграда("Сл.гласник РС", бр.104/2016 и 9/2020-др.закон);
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС',' бр.72/09, 81/09-ипр., 64/10- одлука УС, 24/11 и 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлукаУС, 98/13- одлука УС, 145/14, 83/201831/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021); 
-  Закон  о  експропријацији  (''Службени  гласник  РС'',  бр.53/95,  („Службени  лист  СРЈ“,  бр.16/01-одлука  СУС  и 
''Службени гласник РС'', бр.20/09 и 55/13 – одлука УС и 106/2016-аутентично тумачење));
- Закон о промету непокретности (''Службени гласник РС'', бр.42/98, 111/09, 121/14 и 6/2015);
-  Закон  о  државном  премеру  и  катастру  (''Службени  гласник  РС'',  бр.72/09,  18/10,  65/13,  15/2015-одлука  УС, 
96/2015,  47/2017-аутентично  тумачење,  113/2017-д.закони,  27/2018-др.закони,  41/2018-др.закони  и 
9/2020-др.закони); 
-  Закон  о  поступку  уписа  у  катастар  непокретности  и  водова  (  "Сл.гласник  РС",  бр.41/2018,  95/2018,  31/2019  и 
15/2020)
- Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове ("Службени гласник СРС", бр.24/88);
 
-  Закон  о  престанку  важења  закона  о  надзиђивању  зграда  и  претварању  заједничких  просторија  у  станове 
(''Службени гласник РС'', бр.46/94); 
-  Закон  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС",  бр.129/07  и  83/2014-  др.закон,  101/2016-др.закон  и 
47/2018)); 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр.120/04, 54/07, 104/09, 
36/2010); 
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр.80/92);
-  Закон  о  републичким  административним  таксама  (  "Сл.гласник  РС",  бр.  43/2003,  51/2003.....144/2020  и 
62/2021-усклађени дин.износи);
-  Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града Београда", бр.50/14, 44/2020, 106/2020 и 
108/2020); 
-  Одлука о начину поступања са стварима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд
 има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“ бр.132/2016); 
-  Статут града Београда ("Службени лист града Београда",бр.39/08, 6/10 и 23/13, 17/16 И 602019);
-  Статут Градске општине Палилула ( "Службени лист града Београда", бр.43/2008, 16/10 и 35/13) ;
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Одељење за грађевинско-стамбене послове:

У раду Одсека грађевинских послова и Одсекa за издавање грађевинских дозвола
и одобрења у примени су следећи прописи :

• Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16);
•     Закон управним споровима (Сл.гласник РС“бр. 11/2009);
• Закон о планирању  и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 81/2009 -
исправка, 64/10 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одлука УС, 98/ 2013 - одлука УС, 132/2014,145/2014 и 83/18);
• Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ бр.6/80 и
36/90 и"Службени лист СРЈ" бр.29/96 и "Службени гласник РС" бр.115/05 –
др.закон);
•     Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ 104/16);
•     Уредба о одржавању стамбених зграда ("Сл.гласник РС бр.43/93);
•     Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гл.РС",
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
•     Закон о заштити од пожара ("Службени гласник СРС" бр. 111/09-др. закон,
20/15, 87/18 и 87/18-др.закон);
•     Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07,
83/2014-др.закон,101/16-др.закон и 47/18);
•     Закон о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС" бр.43/03,
51/03- исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др.закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,
54/09, 35/10, 50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др.закон и 57/14,
45/15,
83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18 и 95/18);
•     Уредба о локацијским условима ("Службени гласник РС" бр.35/15, 114/2015 и
117/17);
•     Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени
гласник РС"бр.80/92, 45/16,98/16);
•     Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени
гласник РС" бр.40/10 и 42/17);
•     Уредба о одржавању стамбених зграда ("Сл.гласник РС " бр.43/93 и 44/95);
• Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији
града
Београда("Сл. лист града Београда" бр. 10/11, 51/11 и 10/14);
•     Одлука о оглашавању на територији града Београда("Сл.лист града
Београда, бр. 29/07,34/09,16/10 и 44/14);
•     Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града
Београда", бр. 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11, 65/12,50/14, 77/14,
17/15 и 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18);

- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89,  "Сл. 
лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља, " Сл..гласник РС", бр.18/2020); 
-  Уредба  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном  погодбом  и  давања  у  
закуп  ствари  у  јавној  својини,  односно  прибављања  и  уступања  искоришћавања  других  имовинских 
права,  као  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда  (''Сл.  гласник  РС'',  бр. 
16/2018); 
-  Одлукa  о  ценама  услуга  на  скуповима  пијачних  тезги  и  привременим  објектима,  накнадама  за 
коришћење спортских  и  других  објеката  и  ценама  осталих  услуга  које  пружа  Градска  општина  
Палилула  у  вези  са  управљањем  покретном  и  непокретном  имовином  (''Сл.  лист  града  
Београда'',  бр.  135/2016,  30/2017, 65/2017 и 106/2018).
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• Правилник о енергетској ефикасности зграда и Правилник о условима,
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
("Сл.гл.РС", 61/11)
• Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Сл.гласник
РС" бр.93/11 и103/2013-22 одлука УС);
• Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката (''Службени гласник РС", бр. 27/15 и
29/16);

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу("Сл.
гласник РС", бр. 22/15);
• Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и
станова (''Сл. гласник РС", бр. 58/12, 74/15 и 82/15);
• Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини
регистра инвеститора ("Сл. гласник РС", бр. 55/2010);
• Правилник о техничким стандардима приступачностима ("Сл.гласник РС"
бр.46/13);
• Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

("Сл.гласник РС", бр.113 /15, 96/15 и 120/17);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл.гласник РС",
бр. 72/18);
• Правилник о класификацији објеката ("Сл.гласник РС", бр. 22 /15);
• Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона
о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 85/15);
• Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гласник РС", број 22 /15.) ;
•     Одлука о организацији Управе градске општине Палилила ("Службени
лист града Београда" бр.16/04);
• Статут градске општине Палилула ("Службени лист града Београда", бр.43/08,
16/10 и 35/13);
• Статут града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10 и
23/13).
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У раду Одсека стамбених и комуналних послова у примени су следећи прописи :

- Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС" бр.129/07 и 83/14);
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ 18/16);
- Закон управним споровима (Сл.гласник РС“бр. 11/2009);
- Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ бр.6/80
и
36/90 и "Службени лист СРЈ" бр.29/96 и "Службени гласник РС" бр.115/05 –
др.закон);
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ 104/16);
- Уредба о одржавању стамбених зграда ("Сл.гласник РС бр.43/93);
- Статут градске општине Палилула ("Службени лист града Београда", бр.43/08,
16/10 и 35/13);
- Статут града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08 , 6/10 и 23/13);

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.лист града Београда „бр.12/96,
пречишћен текст 14/96,6/99 и 11/2005);
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини
града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска
овлашћења („Сл.лист града Београда бр.63 /2016);
- Одлука о постављања привремених објеката на територији града Београда
("Службени лист града Београда" бр.17/2015,43/2015 , 71/2015 и 126/16);
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на

територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 17/2015, 43/2015 и
71/2015);
- Одлука о комуналном реду (Сл.лист града Београда 92/2014, 2/15, 11/15 ,61/15,
75/16 и 19/17 );
- Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији
града
Београда ("Сл.лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014 , 34/2014, 2/2015,
29/2015 , 63/2016 и 118/18 );
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
("Службени лист града Београда", бр.12/01, 15/01, 11/05, 23/05 и 29/07,
2/2011,
44/2014, 17/2015 и 35/2015);
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда", бр. 27/02 и 11/05
и 6/10 – др.одлука);
- Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима ("Службени лист града
Београда", бр. 3/01,15/05 и 29/07-др. одлука);
- Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист града
Београда", бр.85/18);
- Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени лист града Београда", бр.
125/16, 21/17).
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Прописи који се примењују у раду Одељења за озакоњење објеката и инспекцијске
послове Управе градске општине Палилула у Београду:
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PUSTAI
Typewritten text
• Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/15, 83/18, 81/20 - одлука УС);• Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење);• Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 - др. закон, 95/18);• Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/20 - др. закон);• Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/19, 91/19 - др. закон);• Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11,104/16, 95/18);• Одлука о комуналној инспекцији ("Службени лист града Београда", бр. 18/92, 19/92 - исправка, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19, 17/20);• Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Београда", бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21);• Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда", бр. 27/02, 11/05, 6/10- др. одлука, 2/11 и 10/11- др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 17/19);• Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 101/19, 71/21);• Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 11/14, 25/14 - исправка, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20, 152/20, 9/21);• Одлука о оглашавању на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 82/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 118/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21);• Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 37/11, 55/11, 34/14, 19/17, 109/18);• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19, 152/20);• Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 152/20);• Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Београда", бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14, 19/17);• Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда", бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 42/11 - исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 52/19, 65/20, 152/20, 9/21);• Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист града Београда", бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 90/17, 138/20, 152/20);• Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17, 85/19);• Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 31/13, 22/14, 82/15, 114/16);• Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 86/14, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20, 71/21);• Одлука о пијацама ("Службени лист града Београда", бр. 12/15, 90/17);• Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17);• Одлука о јавној расвети ("Службени лист града Београда", бр. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 73/16, 19/17);• Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга ("Службени лист града Београда", бр. 85/18, 74/19).Списак прописа које је донела Градска општина Палилула и које комунална инпекција градске општине примењује у вршењу овлашћења из својих надлежности (изворна надлежност):• Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула ("Службени лист града Београда", бр. 59/11, 74/14, 9/17);• Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула ("Службени лист града Београда", бр. 67/12, 74/14, 9/17).



Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18) 
Закон о избору народних посланика („Сл.  гласник РС бр.  35/00,  57/03 -  УС,  72/03 -  др.  закон, 
18/04, 85/05 -  др. закон, 101/05 -  др. закон, 104/09 -  др. закон,  28/11 -  УС, 36/11, 12/20, 12/20, 
68/20) 
Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС бр. 129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 12/20, 16/20 - 
др. пропис, 68/20)
Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“ број 111/07 и 104/09)
Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)
Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09 20/14, 
55/14, 47/18) 
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16,47/18) Закон о 
државној  управи  („Службени  гласник  РС“  број  79/05,  101/07  ,  95/10  и  99/14,  47/18  и 
30/18-др.закон) 
Закон  о  раду  („Службени  гласник  РС“  број  24/05,  61/05,  54/09  ,  32/13,  75/14,  13/17  од.  УС, 
113/17, 95/18) 
Закон  о  запосленима  у  АП  и  ЈС  („Службени  гласник  РС“  број  21/16,  113/17,  113/17  др.закон, 
95/18) 
Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07,  49/21) Закон о 
државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 
и 92/11) 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04, 84/04, 
85/05,  101/05,  63/06,  5/09,  107/09,  101/10  ,  93/12,62/13,108/2013,75/14  ,  142/2014,73/18, 
46/19-одлукаУС,  86/19  и  62/21)  Закон  о  здравственој  заштити  („Службени  гласник  РС“  број 
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 110/12 и,119/12,45/13 и 93/14) 
Закон  о  главном  граду  („Службени  гласник  РС“  број  129/07  ,  83/14,  101/16-др  закон,  37/19) 
Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09) 
Закон  о  извршењу  и  обезбеђењу  („Службени  гласник  РС“  број  31/11  ,  99/11,109/13,55/14  и 
139/14) 
Закон  о  парничном  поступку  („Службени  гласник  РС“  број  72/11,49/13,74/13  и  55/14,  87/18, 
18/20) 
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11) 
Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“ број 46/95,101/03 и 6/15) 
Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“ број 25/82,48/88, „Службени гласник 
РС“ број 46/95,18/05,85/12,45/13,55/14 и 6/15 ) 
Породични закон („Службени гласник РС“ број 18/05 ,72/11, 6/15, 106/15 др.закон) 
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист 
СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Службени гласник РС“ број 101/05 и 111/09,  50/18) 
Закон  о  правима  бораца,  војних  инвалида  и  чланова  њихових  породица  („Службени  гласник 
РС“  број  137/04  и  69/12)  Страна  41  од  272Информатор  о  раду  Градске  општине  Палилула  - 
ажурирано 19.10.2021. године
Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96, 45/16) Уредба о 
канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92) 
Уредба  о  категоријама  регистратурског  материјала  са  роковима  чувања  („Службени  гласник 
РС“  број  44/93)  Уредба  о  електронском  канцеларијском  пословању  органа  државне  управе 
(„Службени гласник РС“ број 40/10, 42/17)

Одељење за општу управу:
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Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник 
РС“ број 16/09, 84/14, 81/16, 76/17,60/18) 
Уредба  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  именованих,  постављених  лица  и 
запослених  у  државним  органима  („Службени  гласник  РС“  број  44/08  ,2/12, 
113/17др.закон, 23/018, 95/18др закон, 86/19др.закон и 157/20 др.закон) 
Уредба  о  накнадама  и  другим  примањима  запослених  у  државним  органима  и 
изабраних,  односно  постављених  лица  („Службени  гласник  РС“  број  44/08  и  78/21) 
Упутство  о  канцеларијском  пословању  органа  државне  управе  („Службени  гласник 
РС“ број 10/93 , 14/93 испр, 67/16 и 3/17) 
Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ 102/10) 
Статут  града  Београда  („Сл.  лист  града  Београда“  број39/2008,  6/2010  (чл.  15-18. 
нису  у  пречишћеном  тексту),  23/2013  (чл.  19-25.  нису  у  пречишћеном  тексту),  РС, 
7/2016 и 17/2016 - Одлука УС РС и 60/2019) 
Статут Градске општине Палилула („Сл.лист града Београда“ број 16/10, 35/13, 59/19,
 89/19, 111/19) 
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“ број 42/00, 
118/03,104/09) 
Споразум  о  решавању  стамбених  потреба  учесника  НОР-а,  војних  инвалида  и 
чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида („Службени лист
 града Београда“ број 16/86) 
Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“ број  25/15 , 
50/15, 20/18, 34/18) 
Правилник  о  начину  вођења  посебног  бирачког  списка  националне  мањине 
(„Службени гласник РС“ број  61/18) 
Одлука  о  Градској  управи  града  Београда  („Сл.  лист  града  Београда“  број  8/13  и 
9/13,61/13,15/14,37/14,  44/14,75/14,89/14,11/15,43/15,  126/16,  2/17,  36/17,  92/18, 
103/18, 109/18, 119/18, 60/19) 
Одлука  о  организацији  Управе  Градске  општине  Палилула  (  „Службени  лист  града 
Београда“ бр. 48/08,56/08,8/10,42/10,49/11 , 44/13, 106/16, 129/19, 113/20) 
Правилник  о  дисциплинској  одговорности  запослених  и  руководећих  радника  у 
Управи Градске општине Палилула број, 031-1/109/2011-I-6- од 09.09.2011. године. 
Правилник  о  звањима,  занимањима  и  платама  запослених  у  Управи  Градске 
општине  Палилула  број  06-76/2011-I-6-6  од  10.03.2011.године,  06-90/2011-I-6-  6  од 
18.10.2011  године,  06-101/2012-I-6-5  од  22.02.2012.  године,  06-15/2013-I-6-6  од 
07.02.2013.године,  06-1-30/2014-I-6-6  од  06.10.2014.године06-  1/16/2015-I-6-93-1  од 
11.06.2015.године,06-1-28/2015-I-105-5 од 20.11.2015. , 060-2/2018-I-7 oд 26.03.2018. 
Закон  о  заштити  података  о  личности  („Службени  гласник  РС“  број  97/08,  104/09  , 
68/12  ,  107/12,  87/18)Информатор  о  раду  Градске  општине  Палилула  -  ажурирано 
19.10.2021. године
Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09 и 99/11) 
Уредба  о  изгледу,  садржају  и  начину  попуњавања  образаца,  као  и  начину 
достављања  и  обраде  података  који  се  уносе  у  регистар  запослених,  изабраних, 
постављених  и  ангажованих  лица  у  јавном  сектору(„Службени  гласникРС“  број 
76/13). 
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ПДЕЉЕОЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ППСЛПВЕ 

ПДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ 

 Закпн п ппштем управнпм ппступку ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/2018 – аутентичнп 

тумачеое); 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“ брoj 129/07, 83/14 - др. закпн, 101/16 - др. 

закпн, 47/18);  

 Закпн п правима бпраца, впјних инвалида, цивилних инвалида рата и чланпва оихпвих 

ппрпдица („Сл. гласник РС“ бр. 18/20); 

 Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Сл. гласник РС" брпј 55/13, 101/17, 27/18 - др. 

закпн, 10/19); 

 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. гласник РС" брпј 88/17, 27/18 - др. 

закпн, 27/18 - др. закпн, 10/19, 6/20);  

 Закпн п ученичкпм и студентскпм стандарду („Сл. гласник РС“ брпј 18/10, 55/13, 27/18 - др. 

закпн, 10/19); 

 Закпн п удружеоима („Сл. гласник РС” брпј 51/09, 99/11 - др. закпн, 99/11 - др. закпн, 44/18 - 

др. закпн); 

 Закпн п спцијалнпј заштити ("Сл. гласник РС" брпј 24/11); 

 Закпн п сахраоиваоу и грпбљима ("Сл.гласник СРС", брпј 20/77, 24/85, 6/89 и „Сл.гласник РС", 

брпј 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12-УС и 84/13-УС); 

 Закпн п заштити станпвништва пд заразних бплести ("Службени гласник РС" брпј 

15/16, 68/20, 136/20); 

 Закпн п избеглицама („Сл. гласник РС“ брпј 18/92, „Сл. листСРЈ“ брпј 42/02 и „Сл. гласник РС“ 

брпј 30/10);  

 Ппрпдични закпн („Сл. гласник РС“ брoj 18/05, 72/11, 6/15);  

 Закпн п републичким административним  таксама („Службени гласник РC“, брпј 43/03, 51/03, 
53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09,54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 
47/13, 65/13, 57/14, 46/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 
90/19, 98/20, 144/20, 62/21); 

 Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе ("Сл. гласник РС“, бр. 80/92, 45/16, 
98/16); 

 Уредба п електрпнскпм канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе ("Сл. гласник РС“, 

бр. 40/10, 42/17);  

 Статут Града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“ брпј 39/08, 6/10,  23/13, Сл. гласник РС 

бр. 7/16 - УС, Сл. лист града Бепграда бр. 60/19);  

 Статут Градске ппштине Палилула ("Сл. лист града Бепграда", бр. 111/19 - пречишћен текст); 

 Правилник п утврђиваоу прпцента инвалидитета впјних инвалида и цивилних инвалида 

рата инвалида рата („Сл. гласник РС“, брпј 3/21); 
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http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f130246&action=propis&path=13024601.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovnom+obrazovanju+i+vaspitanju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f133700&action=propis&path=13370001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovnom+obrazovanju+i+vaspitanju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f140651&action=propis&path=14065101.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovnom+obrazovanju+i+vaspitanju&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f129220&action=propis&path=12922001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovama+sistema+obrazovanja+i+vaspitanja&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f133698&action=propis&path=13369801.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovama+sistema+obrazovanja+i+vaspitanja&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f133700&action=propis&path=13370001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovama+sistema+obrazovanja+i+vaspitanja&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f140652&action=propis&path=14065201.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovama+sistema+obrazovanja+i+vaspitanja&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f147844&action=propis&path=14784401.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+osnovama+sistema+obrazovanja+i+vaspitanja&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f73175&action=propis&path=07317501.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+u--4--eni--4--kom+i+studentskom+standardu&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f95496&action=propis&path=09549601.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+u--4--eni--4--kom+i+studentskom+standardu&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f133698&action=propis&path=13369801.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+u--4--eni--4--kom+i+studentskom+standardu&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f140653&action=propis&path=14065301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+u--4--eni--4--kom+i+studentskom+standardu&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85510&action=propis&path=08551001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+udru--3--enjima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85517&action=propis&path=08551701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+udru--3--enjima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134977&action=propis&path=13497701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+udru--3--enjima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f116756&action=propis&path=11675601.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+socijalnoj+za--1--titi&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f150059&action=propis&path=15005901.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+socijalnoj+za--1--titi&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f153334&action=propis&path=15333401.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+socijalnoj+za--1--titi&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f107045&action=propis&path=10704501.html&domain=0&mark=false&queries=porodi--4--ni+zakon&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f965&action=propis&path=00096503.html&domain=0&mark=false&queries=kancelarijsko+poslovanje&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f75042&action=propis&path=07504202.html&domain=0&mark=false&queries=kancelarijsko+poslovanje&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f95538&action=propis&path=09553801.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f116135&action=propis&path=11613501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f144347&action=propis&path=14434701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/12.%20Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20procenta%20invaliditeta.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/12.%20Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20procenta%20invaliditeta.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/12.%20Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20procenta%20invaliditeta.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/12.%20Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20procenta%20invaliditeta.docx


 Правилник п дпдатку за негу пп Закпну п правима бпраца, впјних инвалида, цивилних инвалида 

рата и чланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п пртппедскпм дпдатку впјних инвалида и цивилних инвалида рата („Сл. гласник 

РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п пштећеоима прганизма пп пснпву кпјих впјни инвалид има правп на нпвчану 

накнаду за набавку путничкпг мптпрнпг впзила („Сл. гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п накнади трпшкпва путпваоа („Сл. гласник РС“, брпј 161/20), 

 Правилник п раду лекарских кпмисија у ппступку за пствариваое права пп Закпну п правима 

бпраца, впјних инвалида, цивилних инвалида рата и чланпва оихпвих ппрпдица („Сл. гласник 

РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п начину впђеоа Јединствене евиденције ппдатака („Службени гласник РС“, брпј 

161/20); 

 Правилник п начину исплате нпвчаних примаоа („Сл. гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п баоскп-климатскпм ппправку („Сл. гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п начину пствариваоа и кпришћеоа права на бесплатну и ппвлашћену впжоу („Сл. 

гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п медицинскп-техничким ппмагалима впјних инвалида („Службени гласник РС“, 

брпј 161/20); 

 Правилник п легитимацији („Сл. гласник РС“, брпј 161/20); 

 Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдршци детету, ученику и 

пдраслпм („Сл. гласник РС“ брпј 80/18); 

 Одлука п мрежи пснпвних шкпла у Бепграду („Сл. лист града Бепграда“ брпј 6/12, 23/12, 37/13, 

57/13, 61/14, 66/14, 38/15, 61/16, 79/16, 87/16, 90/17, 31/18);  

 Одлука п ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Бепграда“ брпј 89/14); 

 Упутствп п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Сл. гласник РС“ брпј 10/93 

14/93 - исправка, 67/16, 3/17). 

 

ПДСЕК ЗА ППСЛПВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

 Закпн п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19); 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 83/14 - др. закпн, 101/16 - др. закпн, 

47/18); 

 Уредба п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе ("Сл. гласник РС“, бр. 80/92, 45/16, 

98/16); 

 Статут Градске ппштине Палилула ("Сл. лист града Бепграда", бр. 111/19 - пречишћен текст), 

 Правилник п ппступку птвараоа ппнуда ("Сл. гласник РС" бр. 93/20); 

 Правилник п садржини кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки ("Сл. гласник 

РС" бр. 21/21); 
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https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/1.%20Pravilnik%20o%20dodatku%20za%20negu.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/1.%20Pravilnik%20o%20dodatku%20za%20negu.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/2.%20Pravilnik%20o%20ortopedskom%20dodatku.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/2.%20Pravilnik%20o%20ortopedskom%20dodatku.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/3.%20Pravilnik%20o%20pravu%20na%20naknadu%20za%20putnicko%20vozilo.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/3.%20Pravilnik%20o%20pravu%20na%20naknadu%20za%20putnicko%20vozilo.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/4.%20Pravilnik%20o%20naknadi%20troskova%20putovanja.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/5.%20Pravilnik%20o%20radu%20lekarskih%20komisija.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/5.%20Pravilnik%20o%20radu%20lekarskih%20komisija.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/5.%20Pravilnik%20o%20radu%20lekarskih%20komisija.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/6.%20Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20vo%C4%91enja%20jedinstvene%20evidencije%20podataka.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/6.%20Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20vo%C4%91enja%20jedinstvene%20evidencije%20podataka.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/7%20.Pravilnik%20o%20nacinu%20isplate.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/8.%20Pravilnik%20%20%D0%BE%20banjsk%D0%BE%20klimatskom%20oporavku.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/9.%20Pravilnik%20o%20besplatn%D0%BE%D1%98%20i%20povlascen%D0%BE%D1%98%20voznji.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/9.%20Pravilnik%20o%20besplatn%D0%BE%D1%98%20i%20povlascen%D0%BE%D1%98%20voznji.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/10.%20Pravilnik%20o%20medicinsko-tehnickim%20pomagalima%20vojnih%20invalida.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/10.%20Pravilnik%20o%20medicinsko-tehnickim%20pomagalima%20vojnih%20invalida.docx
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/11.%20Pravilnik%20o%20legitimaciji.docx
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f99303&action=propis&path=09930301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f105021&action=propis&path=10502101.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f104667&action=propis&path=10466701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f113026&action=propis&path=11302601.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f119425&action=propis&path=11942501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f120212&action=propis&path=12021201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f120872&action=propis&path=12087201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f131246&action=propis&path=13124601.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134262&action=propis&path=13426201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f30099&action=propis&path=03009901.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f119853&action=propis&path=11985301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f123394&action=propis&path=12339401.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f965&action=propis&path=00096503.html&domain=0&mark=false&queries=kancelarijsko+poslovanje&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


 Правилник п садржини Регистра ппнуђача и дпкументацији кпја се ппднпси уз пријаву за 

регистрацију ппнуђача ("Сл. гласник РС" бр. 17/20, 94/20); 

 Правилник п утврђиваоу ппштег речника набавке ("Сл. гласник РС" бр. 93/20); 

 Упутствп п начину слаоа и пбјављиваоа пгласа п јавнпј набавци ( „Сл. гласник РС“ бр. 93/20); 

 Упутствп за кпришћеое Ппртала јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 93/20); 

 Динарска вреднпст еврппских прагпва („Сл. гласник РС“ бр. 93/20); 

 Правилник п набавкама Градске ппштине Палилула бр. 061-270/2020-I-8 пд 21.08.2020. гпдине. 

 

ПДСЕК ИНФПРМАЦИПНИХ ППСЛПВА 

 

 Закпн п инфпрмаципнпј безбеднпсти („Сл.гласник РС“, бр.6/16, 94/17, 77/19); 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др. закпн,  101/16 - др. закпн, 

47/18); 

 Закпн п електрпнскпм дпкументу, електрпнскпј идентификацији и услугама пд ппвереоа у 

електрпнскпм ппслпваоу („Сл.гласник РС“, бр. 94/17, 52/21); 

 Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, 91/15, 113/17 - др. закпн); 

 
ПДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 Закпн п пдбрани ("Сл.гласник РС" бр.116/07, 88/09, 88/09 - други закпн, 104/09, 10/15 и 36/18); 

 Закпн п впјнпј, раднпј и материјалнпј пбавези ("Сл.гласник РС" бр.88/09, 95/10 и 36/18); 

 Закпн п тајнпсти ппдатака ("Сл.гласник РС" бр.104/09); 

 Закпн п заштити ппдатака п личнпсти ("Сл.гласник РС" бр.87/18); 

 Закпн п смаоеоу ризика пд катастрпфа и управљаоу ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, 

бр. 87/18); 

 Закпн п критичнпј инфраструктури („Сл. гласник РС“, бр. 87/18); 

 Закпн п пбнпви накпн елементарне и друге неппгпде („Сл. гласник РС“, бр. 112/15) 

 Закпн п заштити станпвништва пд заразних бплести ("Службени гласник РС" брпј 

15/16, 68/20, 136/20); 

 Закпн п заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“ брпј 111/09, 20/15, 87/18 - др. закпн, 87/18 - др. 
закпн, 87/18); 

 Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/205, 91/215, 113/17 - 
др.закпн); 

 Закпн п дпбрпвпљнпм ватрпгаству („Сл. гласник РС“, бр. 87/18); 

 Закпн п црвенпм крсту Србије („Сл. гласник РС“, бр. 107/05); 

 Закпн п тајнпсти ппдатака ("Сл.гласник РС" бр.104/09); 

 Уредба п начину и ппступку извршаваоа пбавезе планираоа припрема за пдбрану („Сл.гласник 

РС“ бр. 24/09); 
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 Уредба п мерама приправнпсти државних пргана, пргана аутпнпмних ппкрајина,пргана 

јединица лпкалне сампуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у 

ратнпм и ванреднпм стаоу („Сл.гласник РС“ бр. 24/09); 

 Уредба п начину и ппступку извршаваоа впјне, радне и материјалне пбавезе („Сл.гласник РС“ 

бр.100/11, 60/15 и 40/19); 

 Уредба п критеријумима за расппређиваое грађана и МС за пптребе пдбране и пппуне ВС („Сл. 

гласник РС“, бр. 75/10); 

 Уредба п сппвпђеоу мпбилизације („Сл. гласник РС“ бр. 92/14);  

 Уредба п псниваоу Канцеларије Савеза за наципналну безбеднпст („Сл. гласник РС“ бр.12/09); 

 Уредба п садржини, пблику и начину дпстављаоа сертификата за приступ тајним ппдацима 

("Сл. гласник РС", бр. 54/10); 

 Уредба п пдређиваоу ппслпва безбеднпсне заштите пдређених лица и пбјеката ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/10 и 64/13);  

 Уредба п садржини, пблику и начину впђеоа евиденција за приступ тајним ппдацима ("Сл. 

гласник РС", бр. 89/10); 

 Уредба п начину и ппступку пзначаваоа тајнпсти ппдатака, пднпснп дпкумената ("Сл. гласник 

РС", бр. 8/11); 

 Уредба п ппсебним мерама заштите тајних ппдатака у инфпрмаципнп- телекпмуникаципним 

системима ("Сл. гласник РС", бр. 53/11); 

 Уредба п ппсебним мерама надзпра над ппступаоем са тајним ппдацима ("Сл. гласник РС", бр. 

90/11); 

 Уредба п ппсебним мерама физичкп-техничке заштите тајних ппдатака ("Сл. гласник РС", бр. 

97/11); 

 Уредба п ближим критеријумима за пдређиваое степена тајнпсти "државна тајна" и "стрпгп 

ппверљивп" ("Сл. гласник РС", бр. 46/13); 

 Уредба п ближим критеријумима за пдређиваое степена тајнпсти "ппверљивп" и "интернп" у 

прганима јавне власти ("Сл. гласник РС",бр.79 /14);  

 Уредба п мерама за спречаваое и сузбијаое заразне бплести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 

151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 

22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21); 

 Уредба п ппсебним мерама физичкп-техничке заштите тајних ппдатака („Сл. гласник РС“, бр. 

97/11); 

  Уредба п саставу, начину и прганизацији рада штабпва за ванредне ситуације  („Сл. гласник 

РС“, бр. 27/20); 

 Уредба п јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мпбилизацији и начину упптребе 

(„Сл. гласник РС“, бр. 84/20); 

 Правилник п раду ппвереника и заменика ппвереника цивилне заштите и критеријумима за 

оихпвп именпваое („Сл. гласник РС“, бр. 102/20); 

 Одлука п пдређиваоу правних лица пд значаја за пдбрану РС (“Сл. гласник РС“ бр. 52/08); 

54

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - АЖУРИРАН 1.12.2021. ГОДИНЕ

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154143&action=propis&path=15414301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154194&action=propis&path=15419401.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154340&action=propis&path=15434001.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154439&action=propis&path=15443901.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154616&action=propis&path=15461601.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f154867&action=propis&path=15486701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f156031&action=propis&path=15603101.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f156132&action=propis&path=15613201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f156293&action=propis&path=15629301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f156573&action=propis&path=15657301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f156849&action=propis&path=15684901.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f157606&action=propis&path=15760601.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f158048&action=propis&path=15804801.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f158342&action=propis&path=15834201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f158445&action=propis&path=15844501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f158665&action=propis&path=15866501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f159029&action=propis&path=15902901.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f160094&action=propis&path=16009401.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f160743&action=propis&path=16074301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


 Одлука п пдређиваоу прпизвпда и услуга пд ппсебнпг значаја за пдбрану РС („Сл. гласник РС“ 

бр. 58/08 и 26/19);  

 Одлука п пдређиваоу великих техничких система пд значаја за пдбрану РС („Сл. гласник РС“ бр. 

41/14, 35/15, 86/16, 53/17, 26/19, 94/19 и 67/21).  

 Одлука п личнпј и материјалнпј фпрмацији јединица цивилне заштите кпје пбразују јединице 

лпкалне сампуправе - интернп; 

 Одлука п прганизацији и функципнисаоу цивилне заштите на теритприји града Бепграда ("Сл. 

лист града Бепграда“, бр. 78/14);  

 Одлука п пбразпваоу градскпг штаба за ванредне ситуације на теритприји града Бепграда ("Сл. 

лист града Бепграда 57/18); 

 Одлука п прганизацији и функципнисаоу цивилне заштите на теритприји градске ппштине 

Палилула бр 060-27/2018 - 27.12.2018. гпдине;  

 Одлука п пбразпваоу јединица цивилне заштите ппште намене, специјализпваних јединица 

цивилне заштите за узбуоиваое, именпваое ппвереника и заменика ппвереника цивилне 

заштите за теритприју градске ппштине бр 060-28/2018 - 27.12.2018. гпдине; 

 Решеое п пдређиваоу субјеката пд ппсебнпг значаја за заштиту и спасаваое на теритприји 

града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда“ бр. 33 /19); 

 Решеое п пдређиваоу субјеката пд ппсебнпг значаја за заштиту и спасаваое на теритприји 

градске ппштине Палилула бр 061-21/2019 - 29.11.2019. гпдине; 

 Решеое п пбразпваоу ппштинскпг штаба за ванредне ситуације на теритприји градске ппштине 

Палилула бр. 060-17/2021-II - 25.10.2021. гпдине. 
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Одсек за скупштинске послове:

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)
Закон о државној управи („Сл.гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)
Закон о главном граду („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)
Закон о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 34/10 и 54/11)
Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 , 32/13 и 75/14)
Закон о радним односима у државним органима („Сл.гласник РС“ бр. 48/91,

66/91, 44/98, 49/99, 34/01,39/02,49/05,79/05,81/05, 83/05 и 23/13)

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ бр.
34/01, 62/06,63/06, 116/08, 92/11, 99/11 и 10/13)

Закон о печату државних и других органа („Сл.гласник РС“ бр. 101/07)
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник РС“
бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ бр. 34/03, 64/04,
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/2013, 75/14 и
142/14)

Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 72/11,49/13,74/13 и 55/14)
Закон о управним споровима („Сл.гласник РС“ бр. 111/09)
Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 119/12)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС"
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл.гласник РС" бр. 97/2008 и
53/2010)

Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција ("Сл.гласник
РС" бр. 43/04)

Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 108/12, 62/13, 142/14, 68/15, 103/15)

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/09, 47/11 и
93/12)

Закон о буџету РС за 2016 ("Сл.гласник РС" бр. 103/15)
Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 62/13)
Закон о ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 62/13)
Закон о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“ бр. 43/11)
Закон о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“ бр. 22/09)
Закон о становању ("Сл.гласник РС" бр. 50/92, 101/05)
Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/11)
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник Републике Србије", бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Закон о јавном информисању и медијима ("Сл.гласник РС" бр. 83/14 и 58/15)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" бр.
44/08 и 2/12)

Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06)
Уредба о накнади трошкова и отпремина државних службеника и намештеника
("Сл.гласник РС", бр. 98/07, 115/07 и 116/08)
Уредба о решавању стамбених потреба, изабраних, постављених и запослених
лица код корисника државних средстава у државној својини ("Сл.гласник РС",
бр. 41/02, 76/02, 125/03 и 88/04)
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Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у
државној својини ("Сл.гласник РС" бр. 27/96)

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник РС“
бр. 80/92)

Општи колективни уговор („Сл.гласник РС“ бр. 50/08, 104/08 и 8/09)
Посебан колективни уговор за државне органе („Сл.гласник РС“ бр. 95/08, 86/11
и 95/13)

Статут града Београда („Сл.лист града Београда“ бр. 39/08 и 6/10, 23/13)
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 8/13 и
9/13, 61/13, 15/14, 37/14 и 44/14)
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и Градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају граду у односно Градским
општинама у 2015. години ("Сл.лист града Београда" бр. 96/14)

Одлука о грађевинском земљишту ("Сл.лист града Београда", бр. 23/10) Одлука
о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда
односно на којима град има посебна својинска овлашћења („Сл.лист града
Београда бр. 36/14)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду ("Сл.лист града Београда" бр. 31/02 – пречишћен
текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10, 10/11)

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката
("Сл.лист града Београда" бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11)
Статут Градске општине Палилула („Сл.лист града Београда“ бр. 43/08, 16/10 и
35/13)

Одлука о организацији управе Градске општине Палилула ("Сл.лист града
Београда" бр. 48/08, 56/08, 8/10, 42/10, 49/11 и 44/13)
Одлука о општинском правобранилаштву Градске општине Палилула ("Сл.лист
града Београда" бр. 93/14)
Правилник о накнадама и другим примањима одборника и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима
Градске
општине Палилула бр. 06-19/2009-I-6-2, ...... 06-1-16/2015-I-6-93-3

Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома ("Сл.лист града
Београда" бр. 18/14)
Одлука о задуживању Градске општине Палилула за финансирање капиталних
инвестиционих расхода ("Сл.лист града Београда" бр. 7 и 67/12)

Одлука о усвајању стратегија локалног одрживог развоја 2012. - 2022. година
("Сл.лист града Београда" бр. 7/12)
Одлука о потврђивању чланства ГО Палилула у сталној конференцији градова и
општина ("Сл.лист града Београда" бр. 48/10)

Одлука о организацији ЈП за управљање и коришћење пословним простором
"Пословни центар општине Палилула" које представља оснивачки акт
("Сл.лист града Београда" бр. 5/13)

Одлука о оснивању Установе културе "Браћа Стаменковић" ("Сл.лист града
Београда" бр. 17/07)
Одлука о изгледу и употреби симбола Градске општине Палилула
("Сл.лист града Београда" бр. 14/06)
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Кабинет Председника општине:

Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)
Закон о државној управи („Сл.гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)
Закон о главном граду („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14)
Закон о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 34/10 и 54/11)
Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 , 32/13 и 75/14)
Закон о радним односима у државним органима („Сл.гласник РС“ бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01,39/02,49/05,79/05,81/05, 83/05 и 23/13)
Закон о печату државних и других органа („Сл.гласник РС“ бр. 101/07)
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник
РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ бр. 34/03,
64/04 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/2013,
75/14 и 142/14)

Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 72/11,49/13,74/13 и 55/14)
Закон о управним споровима („Сл.гласник РС“ бр. 111/09)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
("Сл.гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник
РС" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл.гласник РС" бр. 97/2008 и
53/2010)

Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција
("Сл.гласник РС" бр. 43/04)

Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 108/12, 62/13, 142/14, 68/15, 103/15)
Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/09,
47/11 и 93/12)

Закон о буџету РС за 2016 ("Сл.гласник РС" бр. 103/15)
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“
бр. 34/01, 62/06,63/06, 116/08, 92/11, 99/11 и 10/13)

Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 62/13)
Закон о ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 62/13)
Закон о финансирању политичких активности („Сл.гласник РС“ бр. 43/11)
Закон о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“ бр. 22/09)
Закон о становању ("Сл.гласник РС" бр. 50/92, 101/05)
Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/11)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник Републике Србије", бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Закон о јавном информисању и медијима ("Сл.гласник РС" бр. 83/14 и 58/15)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" бр.
44/08 и 2/12)

Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 125/03 и 12/06)
Уредба о накнади трошкова и отпремина државних службеника и
намештеника ("Сл.гласник РС", бр. 98/07, 115/07 и 116/08)
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Уредба о ешавању стамбених потреба, изабраних, постављених и
запослених лица код корисника државних средстава у државној својини
("Сл.гласник РС", бр. 41/02, 76/02, 125/03 и 88/04)
Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној
својини ("Сл.гласник РС" бр. 27/96)

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гласник
РС“ бр. 80/92)

Општи колективни уговор („Сл.гласник РС“ бр. 50/08, 104/08 и 8/09)
Посебан колективни уговор за државне органе („Сл.гласник РС“ бр. 95/08,
86/11 и 95/13)

Статут града Београда („Сл.лист града Београда“ бр. 39/08 и 6/10, 35/13)
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.
8/13 и 9/13, 61/13, 15/14, 37/14 и 44/14)
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и

утврђивању прихода и примања који припадају граду у односно
градским општинама у 2016. години ("Сл.лист града Београда" бр. 81/15)
Одлука о грађевинском земљишту ("Сл.лист града Београда", бр. 23/10)
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини
града Београда односно на којима град има посебна својинска овлашћења
(„Сл.лист града Београда бр. 36/14)
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду ("Сл.лист града Београда" бр. 31/02 –
пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10, 10/11)

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката
("Сл.лист града Београда" бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11)
Статут Градске општине Палилула („Сл.лист града Београда“ бр. 43/08,
16/10 и 35/13)

Одлука о организацији управе Градске општине Палилула ("Сл.лист града
Београда" бр. 48/08, 56/08, 8/10, 42/10, 49/11 и 44/13)

Одлука о општинском правобранилаштву Градске општине Палилула
("Сл.лист града Београда" бр. 93/14)
Правилник о накнадама и другим примањима одборника и платама и другим
примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима
Градске општине Палилула бр. 06-19/2009-I-6-2, ...... 06-1-16/2015-I-6-93-3

Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома ("Сл.лист града
Београда" бр. 18/14)
Одлука о задуживању Градске општине Палилула за финансирање
капиталних инвестиционих расхода ("Сл.лист града Београда" бр. 7 и 67/12)
Одлука о организацији ЈП за управљање и коришћење пословним
простором "Пословни центар општине Палилула" које представља
оснивачки акт ("Сл.лист града Београда" бр. 5/13)

Одлука о оснивању Установе културе "Браћа Стаменковић" ("Сл.лист града
Београда" бр. 17/07)
Одлука о изгледу и употреби симбола Градске општине Палилула ("Сл.лист
града Београда" бр. 14/06)
Одлука о образовању општинске Комисије за процену штете
од елементарних непогода на територији Градске општине Палилула
("Сл.лист
града Београда" бр. 48/14)

Oдлука о успостављању сарадње Градске општине Палилула и општине
Пећ ("Сл.лист града Београда" бр. 69/12)
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Одлука о организацији органа Градске општине Палилула у ратном и
ванредном стању ("Сл.лист града Београда" бр. 16/15)

Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Палилула
("Сл.лист града Београда" бр. 74/14)
Одлука о условима и критеријумима за остваривање права на доделу
једнократне новчане помоћи појединцима и породицама у стању социјалне
потребе са подручја Градске општине Палилула средствима из буџета
Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 74/14)

Одлука о начину суфинансирања Удружења грађана средствима из буџета
Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 101/14)
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је
носилац права коришћења Градска општина Палилула ("Сл.лист града
Београда" бр.
69/12)
Одлука о задуживању Градске општине Палилула за финансирање

капиталних инвестиционих расхода ("Сл.лист града Београда" бр. 7 и 67/12)
Одлука о мирном решавању спорова у поступку медијације ("Сл.лист града
Београда" бр. 49/11)
Одлука о потврђивању чланства ГО Палилула у сталној конференцији
градова и општина ("Сл.лист града Београда" бр. 48/10)

Одлука о установљавању награда Полицајац месеца и Ватрогасац месеца
("Сл.лист града Београда" бр. 42/10)

Одлука о пружању правне помоћи ("Сл.лист града Београда" бр. 56/08 и
42/10)
Одлука   о организацији ЈП за управљање и коришћење пословним
простором "Пословни центар општине Палилула" које представља
оснивачки акт ("Сл.лист града Београда" бр. 5/13)
Одлука о начину коришћења станова којима је ГО Палилула носилац права
располагања ("Сл.лист града Београда" бр. 8/06 и 30I/09)

Одлука о оснивању Установе културе "Браћа Стаменковић" ("Сл.лист града
Београда" бр. 17/07 ... 43/09)

Одлука о награди ГО Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 30I/09)
Одлука о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине
Палилула у 2015. години ("Сл.лист града Београда" бр. 38/15 и 75/15)
Одлука о установљењу јавних признања из области заштите и безбедности
ГО Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 6/06)
Одлука о изгледу и употреби симбола Градске општине Палилула ("Сл.лист
града Београда" бр. 14/06)

Одлука о установљавању 30. септембра као дана Градске општине
Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 25/06)

Одлука о успостављању сарадње Градске општине Палилула и општине
Требиње ("Сл.лист града Београда" бр. 17/07)
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је
носилац права коришћења Градска општина Палилула ("Сл.лист града
Београда" бр. 57/14)

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
Градске општине Палилула на рачун Градска општина Палилула - Буџет бр.
061-1-425/2014-I-6-1097

Правилник о службеним путовањима бр. 061-1-147/2014-I-6-807
Правилник о трошковима репрезентације бр. 061-1-148/2014-I-6-808
Правилник о набавкама бр. 061-1-72/2014-I-6-732 и 061-1-343/2015-I-6-1465
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Правилник о начину пријема и евидентирања, контроли, току финансијске и
рачуноводствене документације Градске општине Палилула бр. 061-
1-
231/2015-I-6-1345
Правилник о вршењу интерне контроле директних корисника буџетских
средстава Градске општине Палилула бр. 061-1-103/2015-I-6-1207
Решење о условима и начину коришћења службених возила
Градске општине Палилула бр. 061-1-136/2012-I-6 и 061-1-369/2014-I-6-1039

Решење о радном времену Градске општине Палилула бр. 061-1-180/2014-I-
6-844 и 061-1-16/2015-I-6-1117

Упутство о раду трезора Градске општине Палилула бр. 061-1-13/2014-I-6-
773

Решење о коришћењу мобилних телефона Градске општине Палилула бр.
061-2369/2012-I-6 ... 061-1-265/2014-I-6-935
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог
трезора Градске општине Палилула бр. 061-54/2005-I-6

Правилник о организацији буџетског рачуноводства Градске општине
Палилула бр. 061-112/2005-I-6 и 061-453/2005-I-6

Пословник о раду Већа Градске општине Палилула бр. 06-1-16/2015-I-6-93-4
Правилник о критеријумима за доделу стипендија из буџета
Градске општине Палилула бр. 06-5/2008-I-6-15
Правилник о начину финансирања пројеката организација и удружења
из невладиног сектора из буџета Градске општине Палилула бр. 06-9/2008-I-
6-3
Правилник о оцењивању запослених у Управи градске општине
Палилула бр. 031-1/36/09 I-6 од 23.03.2009. године

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине Палилула бр. 031-1/79/2014-I-6 од 06.10.2014.
године
Правилник о дисциплинској одговорности запослених и руководећих
радника у Управи Градске општине Палилула бр. 031-1/109/2011-I-6- од
09.09.2011. године.
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске
општине Палилула бр. 06-76/2011-I-6-6 од 10.03.2011. године, 06-90/2011-I-
6-6 од 18.10.2011. године, 06-101/2012-I-6-5 од 22.02.2012. године, 06-
15/2013-I-6-6 од 07.02.2013. године и 06-1-30/2014-I-6-6 од
06.10.2014. године
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Информције о раду Управе Градске општине доступне су на сајту:

www.palilula.org.rs. Е-Управа

Градска општина Палилула настоји да ангажовањем својих укупних расположивих 

ресурса  свакодневно  унапређује  квалитет  живота  свих  својих  грађана,  као  и  да 

ефикасним и економичним извршавањем послова и задатака из своје надлежности,

 активно  доприноси  потпунијем  задовољавању  присутнихреалних  потреба  и 

очекивања  свих  заинтересованих  страна.  Нарочиту  пажњу  у  свом  свакодневном 

друштвено-одговорном  раду  Градска  општина  Палилула  посвећује  социјално 

осетљивим  категоријама  становништва,  где  су  особе  са  инвалидитетом  једна  од 

приоритетних  друштвених  група.  Ради  стварања  неопходних  техничких  и  других 

потребних  предуслова  и  претпоставки  за  обезбеђење  и  одрживост  примереног 

нивоа приступачности пословним просторијама за рад Градске општине Палилула 

и  њених  организационих  јединица  лицима  са  инвалидитетом,  иста  је  на  прилазу 

предметном  објекту  извела  прилазне  рампе  и  рукохвате,  као  и  покретни  лифт  у 

својој Управној згради, усагласила ширину отвора прилазних врата и прилагодила 

је  за  несметан  улазак  од  стране  особа  са  инвалидитетом  (у  инвалидским 

колицима).  Извршено  је  примерено  визуелно  обележавање  свих  пословних 

просторија  Управе.  У  приземљу  зграде  Градске  општине  Палилула,  Таковска  12, 

налази  се  модеран  Услужни  центар,  који  је  заменио  шалтерску  салу.  Грађани  у 

непосредно комуникацији са службеницима остварују контакт, предају,  информишу

 се  о  свим  питањима  у  надлежности  Ууправе.  У  Услужном  центру  се  налази  и 

Писарница гдe се предају разни захтеви и стиже сва пошта која долази у Градску 

општину Палилула. На два велика монитора док чекају грађани могу да прочитају 

корисне сервисне информације и надлежности свих одељења и служби у Општини.

 Услужни  центар  је  доступан  за  особе  са  посебним  потребама,  јер  је  на  улазу 

зграде постављен лифт за особе са помагалима.
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Радно време:
Писарница: 07.30-15.30 радним данима

Издавање извода из матичних књига: 07.30-15.30 сваког радног дана, сем средом

Контакт центар Градске општине Палилула је намењен за пријаву и решавање
проблема грађана Палилуле. Питања, проблеме и сугестије грађани могу да
изнесу у непосредној комуникацији са оператером преко фиксног телефона,
слањем SMS поруке или путем електронске поште. У најкраћем могућем року
добиће одговор на свако питање.

Грађани могу преко Контакт центра да поставе сва питања из надлежности
локалне самоуправе и да пријаве своје комуналне проблеме (водовод,
канализација, грејање, чистоћа, саобраћај) и социјалне проблеме (заштита старих
лица и деце), као и да упуте притужбе на рад запослених у Општини Палилула.

Циљ Контакт центра је успостављање боље комуникације са грађанима, како би
им општинска власт на најбољи и најбржи могући начин помогла да реше своје
проблеме.

Телефон: 2694-429

СМС: 064-8266-555

E-mail: kontakt@palilula.org.rs

Радно време: 10.00-22.00, сваког дана

Наручивање докумената телефоном

Аутоматски телефонски сервис омогућава 24 часа дневно, сваког дана,
наручивање телефоном достављања докумената на кућну адресу.

Позивом на број (011) 3237-169, за лица за која су чињенице рођења , закључење
брака и смрти, као и евиденције о држављанству уписане у матичне књиге и књиге
држављана које се воде за град Београд, матично подручје Палилула и матично
подручје Палилула - Борча можете да наручите следећа документа:

-Извод из матичне књиге рођених

-Извод из матичне књиге венчаних

-Извод из матичне књиге умрлих

- Уверење о држављанству
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Рокови достављања:
На територији Београда документи се у року од 48 сати предају Пошти Србије, а
таксу и поштанске трошкове наплаћује поштар.

Рок за достављање ван Београда је 5 дана и достава је поштом поузећем.

Цене достављања:

За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка
административна такса плус цена поштанских трошкова.

За уверења о држављанству плаћа се републичка административна такса плус
цена поштанских трошкова.Таксе за издавање извода и уверења прописане су
Законом о републичким административним таксама, а трошкове доставе
прописује Пошта Србије.

Документа је могуће наручити и преко Интернета.

Одељење за лична стања Град Београд - Градска управа града Београда

Секретаријат за управу

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права -
Палилула

У Одељењу се обављају послови државне управе које је Република Србија
поверила Граду Београду, у области вођења матичних књига и решавања у
првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања
грађана.

Одлуком о матичним подручјима Града Београда, Скупштине града Београда
("Службени гласник града Бограда" бр. 61/09) одређено је матично подручје
Палилула, са насељеним местима која улазе у састав матичног подручја: Београд
- део, Велико Село и Сланци, са седиштем у згради ГО Палилула, и матично
подручје Палилула - Борча, са насељеним местима која улазе у састав матичног
подручја: Борча, Дунавац, Ковилово, Овча и Падинска скела, са седиштем у
Борчи.

Радно време:

Матично подручје Палилула

Услужни центар, Таковска 12

радним даном 07.30-15.30
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- за издавање извода из матичних књига и уверења

Канцеларија матичара 30-31

радним даном 07.30-14.30 - за сачињавање записника о пријави за закључеее
брака, за увид у матичне књиге, за упис у матичне књиге, за исправке у матичним
књигама

Матично подручје Палилула– Борча

радним даном 07.30-15.00

Напомена:

Изводи из матичних књига издају се за лица за која су чињенице рођења,
закључења брака и смрти уписане у матичне књиге рођених, венчаних и умррлих
које се воде за град Београд, матично подручје Палилула и матично подрручје
Палилула – Борча, као и уверења о држављанству за лица за која се евиденцијео
држављанству воде у књигама држављана у овим матичним подручјима. Изводи
из матичних књига и уверења о држављанству издају се и за остала матична
подручја на територији Градских општина града Београда.

Изводи из матичних књига издају се и за лица за која су наведене чињенице
уписане у матичним подручјима осталих градова и општина Републике Србије, у
мери у којој су подаци унети у други примерак матичних књига који се води
применом електронских средстава за обраду и складиштење података. Уверење о
држављанству не издају се за друге градове и општине.

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Поступак пружања услуга и обрасци за подношење захтева налазе се на Интернет
сајту Градске општине Палилула www.palilula.org.rs Е - УПРАВА.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Управа Градске општине Палилула је у обавези да извештава о свом раду
Скупштину, те на првој седници Скупштине у текућој години за претходну годину
разматра се Извештај о раду Управе.
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PUSTAI
Typewritten text
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_29122020_odluka_o_budzetu_za_2021.pdf
PUSTAI
Typewritten text
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 1 ЗА 2021. ГОДИНУ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_rebalans_budzeta_1_2021.pdf
PUSTAI
Typewritten text
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2 ЗА 2021. ГОДИНУ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_rebalans_budzeta_2_2021.pdf
PUSTAI
Typewritten text
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 3 ЗА 2021. ГОДИНУ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_rebalans_budzeta_3_2021.pdf


13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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PUSTAI
Typewritten text
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), Веће градске општине за сваку буџетску годину, по усвајању Одлуке о буџету, доноси План јавних набавки. На основу Плана спроводе се поступци јавних набавки који се објављују на Порталу јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

https://jnportal.ujn.gov.rs/
PUSTAI
Typewritten text
Правилник о набавкама

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_pravilnik_o_blizem_uredjivanju_postupka_nabavke.pdf
PUSTAI
Typewritten text
План јавних набавки

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/677_izmena_plana_javnih_nabavki_novembar__2021.pdf


14.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
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ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
ПОДНЕТИХ НА ПРВОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - АЖУРИРАН 1.12.2021. ГОДИНЕ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/2173_030221_odluka__o_predlogu_rang_liste_na_prvom_konkursu_2021.pdf
PUSTAI
Typewritten text
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДНЕТИХ НА ДРУГОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

http://www.palilula.org.rs/cms_upload/pages/files/2256_predlog_rang_liste_drugog_konkursa_2021.pdf


15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА

Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2020.године
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације (подаци) који су примљени или настали у раду Управе Градске
општине Палилула се обрађују у складу са принципима канцеларијског
пословања.

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање,
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно–
техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета,
излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе
надлежном архиву (Архив града Београда), као и праћење ефикасности и
ажурности рада органа управе.

Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација
папир.

Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници и
архиви. У архиви се чувају завршени(архивирани) предмети, евиденција о
предметима, као и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву
или до његовог уништења на основу писмене сагласности Архива града Београда.

Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се предаје на
чување Архиву града Београда после 30 година, рачунајући од дана настанка
грађе, с тим што овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39. Закона о
културним добрима „Службени гласник РС“, бр. 71/94)

Регистратoрски материјал који настаје у току рада управе Градске општине дели се
на управне и остале предмете у складу са канцеларисјким пословањем при чему се
управним предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак којим
се решава о правима и обавезама и правним интересима грађана и правних лица.
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18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у
поседу органа Градске општине Палиллула су:

- збирке прописа,

- статути, пословници,

- одлуке, решења, закључци,

- правилници, наредбе, упутства,

- програми, планови,

- препоруке, мишљења,

- извештаји, информације,

- потврде, сагласности, дописи, обавештења,

- закључени уговори,

- записници са седница,

- службене белешке,

- захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке,

- документација о извршеним плаћањима,

- документа запослених,

- документација о спроведеним конкурсима,

- примљена електронска пошта,

- понуде на јавним набавкама и јавни позиви,

- радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози аката,

- друга акта у складу са прописима.
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Све информације којима Градска општина Палилула располаже, а које су настале
у раду или у вези са радом, тражиоцу информације, ставиће се на увид документ
који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са
одредбама Закона о слободоном приступу информацијама од јавног значаја, осим
када су се, према овом Закону, стекли услови за искључење или ограничење од
слободног приступа информације од јавног значаја, у складу са чланом 9, 10. или
14. Закона.

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим
врстама информација и из следећих разлога:

Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација које
су објављене на веб-сајту, Градска општина Палилула се може позвати на то да је
тражена информација већ доступна на интернету и поступити на основу одредаба
члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што
ће подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа,
доставити тачну интернет адресу на којој се информација може прочитати или
документ преузети.

Када се захтев односи на неки податак који је овлаћшено лице другог органа јавне
власти, у складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном
тајности, Градска општина Палилула може ускратити приступ таквом податку, на
основу одредаба члана 9. тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у погледу
могућности наступања тешких правних или других последица по интересе који
претежу над интересом за приступ информацијама. У таквом случају одбијање
захтева може бити делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је тајни
податак могуће издвојити и делимично удовољити захтеву или не.

Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити
делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном
приступу информацијама. У свим овим случајевима, подносиоцу захтева, у
начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а биће омогућен у делове
документа који преостају када се из њега издвоје информације које се штите по
овом основу, на начин предвиђен чланом 12. Закона.

Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (Градска
општина ће ускратити податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим
контактима, као и личне податке других лица која се помињу у жалби).
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Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (Градска
општина ће ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати
подносилац захтева).

Подаци о запосленима (Градска општина ће ускратити приступ њиховим личним
подацима нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона,
националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл.).

Подаци о исплатама (Градска општина ће ускратити поједине личне податке лица
која добијају исплате из буџета – број рачуна у банци, матични број, адреса
становања).

С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију
у којој би било оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је
могуће да се и у оквиру других категорија информација, осим оних које су
изричито наведене у овом поглављу, нађу неки подаци у које би био ускраћен
приступ на основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе.
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност
има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно
да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан
носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум
настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга
слична својства информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако
што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија
документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

Подношење захтева писаним путем. Тражилац подноси писани захтев органу
власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као
и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
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Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без
надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави
тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем. Приступ информацијама орган власти
дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у
записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се
рокови као да је захтев поднет писано.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту Градске
општине Палилула.

Поступање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице
органа власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да
обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ
који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави
на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана
пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити
дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.
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Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у
случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће
тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама органа власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган
од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о
поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о
одбијању захтева и да то решење писано образложи, као и да у решењу упути
тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Накнада

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају
упућивања и трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од
јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену
информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог
позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају
ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација
односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне
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средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и
доступна у земљи или на интернету.

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме
којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши
употребом сопствене опреме.

Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију,
дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се
информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена.

Ако орган власти не располаже техничким могућностима за израду копије
документа, израдиће копију документа у другом облику.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев поверенику и обавестиће повереника и тражиоца о томе у
чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева повереник проверава да ли се документ који садржи тражену
информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти који му је
проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио
захтев тражиоца, повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ
поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити
тражиода или ће тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се налази
тражена информација.

Начин поступања одредиће повереник у зависности од тога на који ће се начин
ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја.

Ако повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана
достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом власти примењују се одредбе закона којим се уређује
општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

78

ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - АЖУРИРАН 1.12.2021. ГОДИНЕ



Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу поверенику ако:

- орган власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када
му је достављено решење или други акт;

- орган власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев
тражиоца;

- орган власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, услови издавање

копије документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која
превазилази износ нужних трошкова израде те копије;

- орган власти не стави на увид докуемт који садржи тражену информацију на
начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја;

- орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију,
односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или - орган власти
на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту
повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања
решења или другог акта органа власти на адресу:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

ул. Булевар краља Александра бр. 15
11000 Београд
Србија
Емаил: office@poverenik.rs
Телефон: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379
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