
 

Прописи 

ПРОПИСИ КОЈЕ ОРГАН ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ 

Према члану 41. Закона о државној управи, Стручна служба управног округа задужена је за стручну 

и техничку потпору начелнику управног округа  и за послове заједничке свим окружним подручним 

јединицама органа државне управе. 

Исти делокруг Стручне службе управног округа одређен је одредбама члана 9. Уредбе о управним 

окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06), с тим што је у члану 15. ове Уредбе одређено да 

послове које врши за окружне подручне јединице Стручна служба врши и за запослене у подручној 

јединици која је образована за подручје два управна округа или више њих, а који раде у њеном 

управном округу. 

У члану 10. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/06) 

одређено је да стручну и административно-техничку подршку Савету пружа Стручна служба 

управног округа. 

Положај, улога и надлежности Стручне службе и  Зајечарског управног округа дефинисане су 

пре свега:  Законом  о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 

95/10), Законом  о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 

83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), Уредбом о Управним 

окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06) и Уредбом о начину рада Савета управних 

округа („Службени гласник РС“, број 15/06). 

Поред поменутих, Стручна служба у свом раду примењује и следеће прописе: 

 Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и “Службени гласник 

РС“, бр. 30/10) 

 Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05) 

 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/06 – 

исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10 и 108/13) 

 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка и 108/13) 

 Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09, 99/11 – др. Закон и 

62/13) 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 104/09 – др. закон) 

 Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) 

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92) 

 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93 

и 14/93 – исправка) 

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, 

број 44/93 


