
ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ УИКС У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 
Закон о државној управи ( Сл.гласник РС бр. 79/05,101/07 и 95/10),  
Закон о државним службеницима ( Сл. гласник РС бр. 79/05 и 104/09), 
Закон о извршењу кривичних санкција ( 85/05,72/09 и 31/11), 
Кривични законик (Сл.гласник 85/05,88/05,107/05,72/09,121/12), 
Законик о кривичном поступку (Сл. гласник РС 72/11,101/11,121/12,32/13 и 45/13), 
Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ бр.33/97,31/2001 и Службени 
гласник РС бр.30), 
Закон о буџету, Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12), 
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Сл. гласник РС 
120/04,54/07,104/09 и 36/10), 
Закон о заштити података о личности ( Сл. гласник РС 97/08,104/09,68/12, 107/12), 
Закон о платама државних службеника и намештеника( Сл. гласник РС 
бр.62/2006,63/2006,115/2006 и 101/2007), 
Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/09 од 03.09.2009.),  
Уредба о звањима и занимањима у Управи за извршење заводских санкција ("Сл. гласник 
РС", бр. 110/06 од 08.12.2006.),  
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење заводских 
санкција ("Сл. гласник РС", бр. 16/07 од 09.02.2007, 21/09 од 27.03.2009.), 
Уредба о платама лица која врше функцију, односно обављају послове у вези са 
извршењем казне затвора за кривична дела организованог криминала ("Сл. гласник РС", 
бр. 106/09 од 17.12.2009.), 
Закон о престанку важења закона о организацији и пословању првивредних јединица 
установа за извршење кривичних санкција (''Сл. гласник РС'' бр. 111/2009),  
Правилник о начину извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује (Сл. 
гласник РС бр.64/2010),  
Правилник о извршењу казне рада у јавном интересу ( Сл. гласник РС бр. 20/2008), 
Правилник о извршењу условне осуде са заштитним надзорм (Сл. гласник РС бр. 20/2008). 
Правилник о службеној легитимацији припадника службе за обезбеђење управе за 
извршење кривичних санкција ( Сл. гласник РС бр. 70/2001),  
Правилник о кућном реду казнено поправних завода и окружних затвора ( Сл. гласник РС 
72/2010 и 6/2012),  
Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању 
осуђених лица,  
Правилник о начину вршења службе обезбеђења у установама за издржавање казне 
затвора ( Сл. гласник РС 30/78),  
Правилник о униформама, ознакама, свечаном оделу, наоружању, специјалним возилама и 
другој опреми у служби за обезбеђење( Сл. гласник РС бр. 43/2010),  
Правилник о кућном реду за примену мере притвора ( Сл. гласник РС бр. 35/99), 
Правилник о кућном реду посебног одељења за извршење казне затвор аза кривична дела 
организованог криминала ( Сл гласник РС бр. 18/2010),  
Правилник о мерама за одржавање реда и безбедности у заводима за извршење заводских 
санкција ( Сл. гласник РС 105/2006),  
Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ бр. 33/97,31/2001 и Сл. гласник 
РС бр. 30/2010),  



Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење 
кривчних санкција Пов. бр. 6/2012, Правилник о утврђивању радних места односно 
послова у управи за извршење заводских санкција на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем ( Сл. гласник РС бр.87/2005 и 86/2011),  
Правилник о спровођењу јавног конкурса за попуњавањерадних места у управи за 
извршење кривичних санкција( Сл.гласник РС бр. 40/2010),  
Правилник о грађанском надзорнику ("Службени гласник РС", број 29/2013),  
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Службени гласник РС", број 
29/2013),  
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 29/2013),  
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка("Службени гласник РС", број 29/2013),  
Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана 
набавки("Службени гласник РС", број 29/2013),  
Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о 
кредитној способности наручиоца ("Службени гласник РС", број 31/2013),  
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 
порекла ("Службени гласник РС", број 33/2013),  
Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се 
посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 33/2013),  
Правилник о организацији и унутрашњој систематизацији радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција и његове измене и Правилник о одређивању радних места 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем Правилник о кућном реду 
казнено-поправних завода и окружних затвора( Сл. гласник РС бр.72/2010 и 6/2012), 
Правилник о третману програму поступања, разврставању и накнадном разврставању 
осуђених лица, Правилник о рубљу, одећи, обући осуђених лица у установама за 
издржавања казне затвора ( Сл. гласник РС бр. 30/78),  
Правилник о дисциплинским преступима, мерама и поступку према осуђеним лицима        
( Сл.гласник РС 59/2006),  
Правилник о кућном реду за примену мере притвора ( Сл. гласник РС бр. 35/99), 
Правилник о кућном реду посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична 
дела организованог криминала ( Сл. гласник РС бр. 18/2010),  
Правилник о надзору над радом завода ( Сл.гласника РС бр.49/2011). 
 
  
 
 


