Листа важећих законских и подзаконских прописа
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Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/10
и 55/13) и важећа подзаконска акта која га ближе уређују;
Закон о именама и допунама закона о ученичком и студентском
стандараду Сл. гласник РС", бр. 10/19);
Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому
(„Службеном гласнику РС“, број 37/16 ),
Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика
(„Службени гласник РС“, број 2/16)
Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање
делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске
центре („Службени гласник РС“, број 90/2011)
Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената
(„Службени гласник РС“, број 67/2011)
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке
и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени
гласник РС“, број 29/2011)
Правилник о смештају и исхрани ученика и студената(„Службени гласник
РС“, бр. 36/2010 и 55/2012)
Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији ("Сл.
гласник РС", бр. 25/93, 21/94, 4/95, 31/00, 106/05);
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i
72/2019)
Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр.
84 од 29. новембра 2019. год);
Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr.
zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - др.
Закон)
Закон о запосленима у јавним службама(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2017,
95/2018 i 86/2019)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 i 95/2018 – аутентично тумачење)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.
гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр.
34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005, 101/2005 –
др.закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012,
62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и
86/2019)





















Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник
РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15);
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС);
Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 95/18);
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13);
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. Гласник
РС", бр.34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др.
закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон);
Закон о измени Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
("Сл. гласник РС", бр. 95/18);
Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава (Службени гласник РС", број 86 од 6.
децембра 2019.);
Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и
91/15, 113/17- др.закон);
Уредба о утврђивању опасног рада за децу "Службени гласник РС", број
53 од 30. маја 2017.
Правилник о начину и поступку процену ризика на радном месту
иу
радној околини Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i
102/2015)
Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испуњавању
услова радне околине “ (Сл глсаник РС", br. 94/2006, 108/2006 – испр.)
Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравље на раду
(Сл глсаник РС", br. 62/2007 i 102/2015.)
Правилник о поступуку утвиђивању испуњености прописаних услова у
области безбедности и здрављa на раду (Сл глсаник РС", br. 60/2006,
108/2006 – испр.)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању вештачким оптичким зрачењима(Сл глсаник РС", br. 94/2006,
108/2006 – испр.)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих
(Сл глсаник РС", br. 120 од 21. децембра 2012, 29 од 29. марта 2013 исправка.)
Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време
трудноће, породиље и запослене која доји дете (Сл глсаник РС", br.
102/2016.)
Правилник о начину пружању прве помоћи, врсти средстава и опреме
који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима
оспособљавања запослених за пружање прве помоћи (Сл глсаник РС",
br. 109/2016.)






















Правилник о обезбеђивању ознака за безбеност и-или здравље на
раду Службени гласник РС", бр. 95 од 17. децембра 2010, 108 од 1.
децембра 2017.Службени гласник РС, број 108/2017
Правилник о условима за издавање лиценци за обављања послова
безбедности и здравље на раду ("Службени гласник РС", број 16 од 5.
марта 2018.
Правилник о програму усавршавању знања и другим питањима у вези са
усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (Сл
гласник РС", br. 108/2017.)
Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног
испита за обављања послова безбедности и здравље на раду и послова
одговорног лица (Сл глсаник РС", br. 111/2013, 57/2014, 126/2014,
111/2015 i 113/2017 - dr. zakon
Правилник о садржају начину издавања обрасца, извештаја о повреди
на раду и професионалном обољењу (Сл глсаник РС", br. 72/2006,
84/2006 - ispr., 4/2016, 106/2018 i 14/2019
Правилник о заштиту на раду при одржавању моторних возила и
превозу моторним возилима (Službenom listu SFRJ", br. 55/65 od
15.12.1965. godine
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном
месту (Сл глсаник РС", br. 23/2009, 123/2012, 102/2015 i 101/2018)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опрему за рад (Сл глсаник РС", br. 106/2009, 93/2013 i 86/2019
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду(Службени
гласник РС“, бр. 92 од 10. октобра 2008, 101 од 20. децембра 2018.
Правилник о општим мерама заштите на раду о опасног дејстава
електричне струје у објектима намењени за рад, радним просторијама и
на радилиштима ("Службени гласник СРС", број 21 од 27. маја 1989.
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању буци (Sl. glasnik RS", br. 96/2011, 78/2015 i 93/2019.)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
излагању вибрацијама (Сл глсаник РС", br 93/2011 i 86/2019))
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу опреме за рад са екраном (Сл глсаник РС", 106/2009, 93/2013
и 86/2019)
Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и 17/2019)
Правилник о декларисању, ознаћавању и рекламирању хране ("Сл.
гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020)
Правилник о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и
смрзнутом стању у фази производње, прераду и промету ("Сл. гласник
РС", бр. 48/2016-24)
Правилник о квалитету воћних џемова, желеа, мармаладе, пекмеза и
заслађеног кестен пиреа("Сл. гласник РС", бр. 101/2015-116)
Правилник о квалитету меда и других призвода пчела("Сл. гласник РС",
бр. 101/2015-114)
Правилник о начину успостављања и организације система брзог
обавештавања и узбуњивања за безбедност хране и хране
животиња("Сл. гласник РС", бр. 62/2013-51)



Правилник о квалитету чаја и њихових производа ("Сл. гласник РС", бр.
4/2012)
 Правилник о условима хигијене хране ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010-131)
 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој
фази производње, прераду и промета("Сл. гласник РС", бр. 72/201014,62/2018-39)
 Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура("Сл.
гласник РС", бр. 33/2010-22, 69/2010-53, 43/2013-1308 др. Правилник),
34/2014-33)
 Правилник о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова,
воћних сокова у праху, воћних нектара и сродних производа("Сл. гласник
РС", бр. 27/2010-119, 67/2010-157, 70/20108 исправка9, 44/2011-30,
77/2011-8, 103/2018-4(др.правилник))
 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће„Службени лист СРЈ”,
бр. 42 од 28. августа 1998, 44 од 25. јуна 1999, 28 од 17. априла 2019.
 Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14,108/16
и 113/17) и подзаконска акта која их ближе уређују;
 Закон о опшем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16);
 Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
подзаконски акти везани за примену закона о јавним набавкама;
 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. 1/03 Уставна повеља);
 Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др.
закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/16 - усклађени дин.
Изн. 108/16, 7/17, 113/17 и 13/18);
 Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11
- одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 усклађени дин. изн., 47/13, 48/2013 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн.,
57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15 и 5/16 - усклађени
дин. изн. 7/17, 113/17,7/18 усклађен.дин. изн.);
 Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09);
 Закон о изменама и допунама закона о безбедности хране (Службени
гласник РС, бр.17/2019
 Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/14 и 6/16 - др.
закон);
 Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Сл.
гласник РС", бр. 92/11);
 Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон,
93/12 и 84/15);
 Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др.
закон,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15,
113/17 др.закон);
 Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл.
гласник РС", бр. 95/18);

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр.
41/09,53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 одлука УС,24/18);
 Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) – и
важећа подзаконска акта;
 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл.
гласник РС", бр. 30/10);
 Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09,
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16);
 Закон о отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
 Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору ("Сл.
гласник РС", бр. 95/18);
 Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања
овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за
унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених
(„Сл.гласник РС“ бр 49/15);
 Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник
РС“ бр 65/15,95/15 ,71/17);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 101/2018);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Сл. гласник РС",
бр. 101/2018);
 Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и
ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр:
68/15):
 Исправка закона о регистру запослених, изабраних, именованих,
постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
(„Сл.гласник РС“ бр. 79/15);
 Зaкон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла ("Сл.
гласник РС"бр. 25/96 и 101/05).
 Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину
полагања стручног испита за службеника за јавне набанке(„Сл.гласник РС“
бр. 77/14,83/15)
 Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гласник РС“ бр. 56/14)
 .Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору(Сл.гласник РС“ бр. 81/17 и 6/18).
 Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној
хигијени и мерама зташтите од заразних болести;
 Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне
набавке
 Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне
набавке унутар наручиоца (Сл.гласник РС“ бр. 83/15)
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(Сл.гласник РС“ бр. 86/15)
 Правилник о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ( Сл.гласник РС“ бр. 86/15)

 Правилник о грађанском надзорнику
 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења
евиденције о јавним набавкама(Сл.гласник РС“ бр. 29/13)
 Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности
примене преговарачког поступка(Сл.гласник РС“ бр. 29/13 и 83/15)
 Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу
плана набавки ( Сл.гласник РС“ бр. 29/13)
 Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде
(Сл.гласник РС“ бр. 90/14)
 Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области
безбедности и здравља на раду(Сл.гласник РС“ бр. 101/05,91/15,113/17);
 Правилник о условима хигијене хране (Сл.гласник РС“ бр. 73/10);
 Пословник HACCP.
 МРС – Међународни рачуноводствени стандарди;
 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл.гласник РС“ бр. 86/15,
48/18);
 Правилник о заштити од пожара у Дому ученика средњих школа у
Зајечару
 Упутство за рад и одржавање хигијене пословних просторија;
 Меморандум о буџету и економској и фискалној политици Владе РС;
 Уредба о буџетском рачуноводству(Сл.гласник РС“ бр. 125/03, 12/06);;
 Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо
комуникационог система од посебног значаја, начину провере и садржају
извештаја о провери безбедности информационо комуникационог система
од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери
безбедности информационо комуникационих система од посебног значаја
(Сл.гласник РС“ бр. 94/16);
 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама 44/2001-3, 15/2002-5 (др. уредба), 30/2002-4, 32/2002-22
(исправка), 69/2002-12, 78/2002-8, 61/2003-1, 121/2003-3, 130/2003-57,
67/2004-3, 120/2004-9, 5/2005-1, 26/2005-3, 81/2005-3, 105/2005-3, 109/200511, 27/2006-3, 32/2006-3, 58/2006-3, 82/2006-3, 106/2006-3, 10/2007-3,
40/2007-3, 60/2007-3, 91/2007-4, 106/2007-3, 7/2008-3, 9/2008-3, 24/2008-3,
26/2008-8, 31/2008-16, 44/2008-9, 54/2008-3, 108/2008-12, 113/2008-55,
79/2009-4, 25/2010-4, 91/2010-143, 20/2011-3, 65/2011-3, 100/2011-61,
11/2012-13, 124/2012-50, 8/2013-20, 4/2014-6, 58/2014-3, 113/2017-276 (др.
закон)
 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем ( Сл.гласник РС“ бр. 16/16,49/16,107/16,46/17,114/17, 20/18)
Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава
са стопама амортизације (Сл.гласник РС“ бр. 17/97, 9/00)
 Правилник о рачуноводству;
 Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању и
васпитању;
 Акт о процени ризика Дома ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о БЗР у Дому ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у
радној околини;

 Програм за обуку радника за заштиту од пожара у Дому ученика средњих
школа Зајечар;
 Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду;
 Програм за обуку радника из области заштите од пожара;
 Правилник о квалитету јаја (Службени гласник РС, бр.7/2019)
 Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
порез на додату вредност;
 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем;
 Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских
средстава на рачун извршења буџета РС;
 Правилник о садржају пореског биланса за друга правна лица
(недобитне организације);
 Решење Министарства просвете о цени услуга за ученички и студентски
стандард;
 Закон о библиотечкој делатности (Сл.гласник РС“ бр. 52/11);
 Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и
временским интервалима њиховог периодичног оверавања;
 Наредба о врстама и облицима жигова и других знакова који се
употребљавају при прегледу еталона и мерила;
 Статут Дома ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о организацији и систематизацији Дома ученика средњих
школа Зајечар;
 Колективни уговор о правима, обавезама и одговорностима из радног
односа у Дому ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о дисциплинској и матерјалној одговорности ученика Дома
ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о трошковима рекламе, пропаганде и репрезентације у Дому
ученика средњих школа у Зајечару;
 Правилник о пословној тајни Дома ученика средњих школа Зајечар
 Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Дому ученика
средњих школа Зајечар;
 Правилник о правима, обавезама и одговорностима у остваривању
безбедности и здравља на раду у Дому ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о иновацијама и рационализацијама у Дому ученика средњих
школа Зајечар;
 Правилник о кретању странаца у Дому ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о наградама ученика Дома ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о коришћењу моторних возила у Дому ученика средњих
школа Зајечар;
 Правилник о организацији буџетског рачуноводства у Дому ученика
средњих школа Зајечар;
 Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому ученика
средњих школа Зајечар;
 Правилник о основама и мерилима за расподелу средстава за зараде
запослених у Дому ученика средњих школа зајечар;
 Правилник о наградама Дома ученика средњих школа Зајечар;

 Правилник о физишко-техничком обезбеђењу Дома ученика средњих
школа Зајечар;
 Правилник о стручном образовању и усавршавању радника Дома
ученика средњих школа Зајечар;
 Правилник о канцеларијском пословању и архивирању Дома ученика
средњих школа Зајечар;
 Правилник о поклонима функционера у Дому ченика средњих школа
Зајечар;
 Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Дому ученика
средњих школа Зајечар;
 Правилник о забрани употребе алкохолних пића у Дому ученика средњих
школа Зајечар.
 Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од
значаја за полагање испита за инструктора
 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету, ученику и одраслом ( Сл. Гласник РС број 80/ 2018.год.
 Правилник о прехрамбеним адитивима (СЛ. Гласник РС број 53/18.)
 Правилник о прeхрaмбeним и здравственим изјавама које се наводе на
декларацији хране (Службени гласник РС број 51/18)
 Правилник o прeхрaмбeним eнзимимa (Службени гласник РС број 51/18)
 Уредба о Шифарнику радних места (Службени гласник РС број 48/18)
 Уредба о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Службени
гласник РС број 43/18)
 Листа одобрених супстанци (Службени гласник РС број 43/18)
 Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика(Службени
гласник РС број 16/18)
 Закон о спречавању корупције ( Службени гласник РС број 35/19)
 Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране
животињског порекла за 2019. годину ( Службени гласник РС број 35/19)
 Правилник о измени Правилника о квалитету јаја (Службени гласник РС
број 35/19)
 Правилник о смештају и исхрани ученика и студената (Службени гласник
РС број 36/19)
 Правилник о изменама Правилника о садржају и начину вођења
евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и
студентском центру (Службени гласник РС број 36/19)
 Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника
психолога и педагога у дому ученика(Службени гласник РС број 36/19)
 Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Службени
гласник РС, бр. 19/2017, 16/2018 и 17/2020)
22.05.2020.

Израдилa:
Ђула Ивић,
шеф службе за опште и правне послове
____ _______________________

