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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДА БЕОГРАДА И 
ИНФОРМАТОРУ 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

Адреса седишта: БЕОГРАД, ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋА 2 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА 

Адреса седишта: БЕОГРАД, ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋА 2 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Адреса седишта: БЕОГРАД, ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋА 2 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Адреса седишта: БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 1 
Матични број: 17565800 
Порески идентификациони број: 100065430 
 
Датум првог објављивања информатора: септембар 2014. године. 
Датум последње измене: децембар 2018. године. 
 
Увид у информатор може се остварити у Кабинету председника Скупштине града, Трг Николе 

Пашића бр. 6, канцеларија број 102. 
На истом месту се може набавити штампана копија инфорамтора уз накнаду стварних 

трошкова. 
 
Веб адреса информатора са које се може преузети електронска копија информатора је 

www.beograd.rs 
Повратак на садржај. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
* 

                                                      
* http://www.sllistbeograd.rs/cyr/arhiva/broj/750/ 
  http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1634698 
  Измена података у „Информатору” извршена у јулу 2015. године. 
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Повратак на садржај. 
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КОНТАКТ ПОДАЦИ 

ГРАД БЕОГРАД 

Драгослава Јовановића 2 
Централа: 322 9678 
www.beograd.rs 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАД 
Драгослава Јовановића 2 
Централа 322 9678 

Никола Никодијевић 321 6481 
Председник Скупштине 322 9915 
Tрг Николе Пашића 6 

Андреа Радуловић 321 6214 
Заменик председника Скупштине 323 3937 

KАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Трг Николе Пашића 6 
Централа: 322 9678 

Небојша Јаковљевић 321 6443 
Шеф Кабинета 

Ненад Батковић 321 6024 
Заменик шефа Кабинета 

Биљана Живковић 321 6216 
Секретар Скупштине 

Вукица Лончар 321 6456 
Заменик секретара Скупштине 

ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 
Трг Николе Пашића 6 
Централа: 322 9678 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Драгослава Јовановића 2 
Централа 322 9678 
www.beograd.rs 

Проф. Dr Зоран Радојичић 321 6104 
Градоначелник 

Горан Весић 321 6141 
Заменик градоначелника 

Андреја Младеновић 321 6157 
Помоћник градоначелника 6488 

Александар Марковић 321 6157 
Помоћник градоначелника 

Ацо Петровић 321 6100 
Помоћник градоначелника 

Милутин Фолић  321 6105 
Помоћник градоначелника и 
главни урбаниста 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Драгослава Јовановића 2 
Централа 3229-678 

 321 6461 
Шеф Кабинета градоначелника 

Добрила Понорац 322 6347 
Шеф Протокола 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Трг Николе Пашића 6 

Милош Дангубић 321-6262 
Члан 

Гаврило Ковачевић 321 6458 
Члан 

Зоран Адамовић 321 6179 
Члан 

Стево Марушић 321 6345 
Члан 
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Елена Билић 321 6111 
Члан 

Филип Марјановић 321 6229 
Члан 

Драгомир Петронијевић 321 6112 
Члан 

Фадиљ Еминовић 321 6243 
Члан 

Тања Поповић 321 6113 
Члан 

Слободан Шолевић 321 6492 
Члан 

Војин Вучићевић 321 6212 
Члан 

Владимир Јестратијевић 321 6122 
Члан 

Милан Јанковић 321 6137 
Члан 

ПОСЕБНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА БЕОГРАДА (ван Градске управе) 

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 
Краљице Марије 1/VI 
e-mail: budzetska.inspekcija@beograd.gov.rs 

Нада Павловић Смоловић 715 7135 
Директор 

Александра Пастор 715 7135 
Заменик директора 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Краљице Марије 1/XII 

Далибор Видаковић 337 6701 
Директор 715 7542 

  
Заменик директора 
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СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ* 
Краљице Марије 1 

Aлександар Ракић 715 7122 
Директор 

  
Заменик директора 

                                                      
* Посебна служба ван Градске управе града Београда 
  Измена податка у „Информатору“ извршена у јулу 2015. године. 
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ГРАДСКА УПРАВА 

Краљице Марије 1/IV 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Краљице Марије 1/IV 

Сандра Пантелић 715 7425 
Начелник 

  
Заменик начелника 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Краљице Марије 1/V 
e-mail: uprava@beograd.gov.rs 

Никола Прелевић 715 7038 
в.д. секретара 

Светлана Марчетић 715 7365 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Трг Николе Пашића 6 
Централа: 322 9678 

Татјана Миливојевић 322 9767 
в.д. секретара 

Миломир Ђуровић 323 2542 
в.д. подсекретара 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Трг Николе Пашића 6 

Виолета Нићифоровић 321 6497 
Секретар 063/107 4728 

Славица Гвоздић  
Подсекретар 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/VIII-X 
e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs 

Милош Вуловић 715 7212 
Секретар 

Бојана Радаковић 715 7212 
в.д. подсекретара 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/XIII-XIV 

Никола Ковачевић 715 7278 
в.д. секретара 

Никола Рајичић 7157 277 
в.д. подсекретара 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
27. марта 43-45 
Централа: 322 7241 

Tатјана Парпура 275 0237 
в.д. секретара 

 329 2427 
Подсекретар 

СЕKРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Краљице Марије 1/XVII 

Милинко Величковић 715 7369 
Секретар 

Маја Бајагић 715 7370 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Тиршова 1 

Нина Јандрић 360 5858 
в. д. секретара 360 5855 

Милан Вулевић 360 5857 
в. д. подсекретара 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
27. марта 43-45 
Централа: 322 7241 

Душан Рафаиловић 275 4933 
Секретар 

Ненад Матић 322 6635 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
27. марта 43-45  
Тел: 322 7241, 330 9000 
Maил: info@bgprevoz.rs 
Сajт: www.bgprevoz.rs 

Јовица Васиљевић 330 9005 
в. д. секретара 9006 

Миломир Видаковић  
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Масарикова 5 

Ивана Вилотијевић  
в. д. секретара 

Јасмина Маџгаљ  
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
27. марта 43-45 
Централа: 322 7241 

Соња Подунавац 275 3459 
Секретар 

Милан Љуна 275 3459 
Подсекретар 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
27. марта 43-45 
Централа: 330 9092, 330 9093, 330 9094 

Наташа Станисављевић 330 9085 
Секретар 

Jaсмина Ивановић 330 9085 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
Краљице Марије 1/XII 

Mr sc. med. др Вера Дражић 715 7480 
Секретар 

Dr sci. prim. др Александар Стефоски 715 7477 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 
Краљице Марије 1/XVIII 
Сajт: www.obrazovanje.beograd.gov.rs 

Славко Гак 715 7019 
Секретар 

Игор Раичевић 715 7019 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг Републике 3/I 

Иван Карл 415 5042 
в.д. секретара 

Милан Лазовић 415 5043 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Краљице Марије 1/XI 

Драгана Белојевић 715 7440 
в.д. секретара 

Зоран Јовановић 715 7434 
в.д. подсекретара 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБЈЕКАТА 
Краљице Марије 1 

Немања Стајић 715 7546 
Секретар 

Далибор Бишевац 715 7547 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Трг Николе Пашића 6 
Централа. 322 9678 

Лука Петровић 321 6309 
Секретар 

Соња Кућубић 321 6379 
в.д. подсекретара 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Макензијева 31 

Иван Дивац 243 0102 
в.д. секретара 

Дарко Вујсић  
в.д. подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ 
Драгослава Јовановића 2 
Централа: 3229-678 

Наташа Ђукић 324 1909 
в.д. секретара 

Божидар Узелац  
в.д. подсекретара 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Краљице Марије 1/XI 

Мирјана Павичић 715 7453 
Секретар 

Марија Врачар 715 7460 
в.д. подсекретара 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Тиршова 1 (IV спрат)  
Централа: 3605-600 

Дарко Главаш 360 5608  
в. д. секретара 

Миодраг Савић 360 5610 
в.д. подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/III 

Марко Кулић 715 7411 
Секретар 

Слободан Поповић 715 7411 
Подсекретар 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Краљице Марије 1/IV 

Душка Цвјетичанин 715 7425 
Секретар 

Јелена Раковић  
Подсекретар 

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА З АМЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА 
Тиршова 1 (IV спрат) 
Телефон: 360 5939; 360 5904 
Факс: 337-637 

Недељко Радосављевић 360 5873 
Директор Канцеларије 

Немања Марковић 360 5976 
Заменик директора Канцеларије 



Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 40

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 
Косовска 17 

 324 0394 
Заштитник грађана 

Снежана Цвитић 322 7494 
Секретар 063/33 6773 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
Тиршова 3 
Централа: 268 8655 

Љиљана Благојевић 360-5640 
Градски правобранилац Града Београда 

Ђорђе Вукчевић 361 6449 
Заменик градског правобраниоца 
 
Повратак на садржај. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – НАРАТИВНИ ПРИКАЗ 

ПОСЕБНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА БЕОГРАДА (ван Градске управе)  

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 
Привремени орган града Београда, под бројем: 02–2808/14–С–20 на седници одржаној 22. 

априла 2014. године, донео је Одлуку о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију. Служба је 
основана као посебна служба града Београда (организационо ван Градске управе) и у свом раду је 
независна и самостална. Оснивањем Службе за буџетску инспекцију престала је да постоји Агенција 
за буџетску инспекцију, која је била организациона јединица Градске управе града Београда. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Београда, Служби за централизоване јавне набaвке и контролу набавки, Служби за буџетску 
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, образовано је пет 
сектора са шест одељења:  

1. Сектор за буџетску инспекцију директних и индиректних корисника буџетских средстава града 
Београда, у оквиру кога се формирају:  
1.1. Одељење за буџетску инспекцију директних корисника буџетских средстава града Београда; 
1.2. Одељење за буџетску инспекцију индиректних корисника буџетских средстава града 

Београда; 
2. Сектор за буџетску инспекцију општина на територији града Београда и корисника јавних 

средстава чији је оснивач општина, у оквиру кога се формира: 
2.1. Одељење за буџетску инспекцију општина на територији града Београда и корисника јавних 

средстава чији је оснивач општина; 
3. Сектор за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда, у оквиру 

кога се формира: 
3.1. Одељење за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда; 

4. Сектор за студијско-аналитичке и нормативно-правне послове буџетске инспекције, у оквиру 
кога се формира: 
4.1. Одељење за студијско-аналитичке и нормативно-правне послове буџетске инспекције; 

5. Сектор за процену ризика, превентивне и саветодавне послове буџетске инспекције, у оквиру 
кога се формира: 
5.1. Одељење за процену ризика, превентивне и саветодавне послове буџетске инспекције. 
У Служби за буџетску инспекцију систематизовано је 36 радних места. Попуњено је 16 радних 

места. На 15 радних места су запослени са високом стручном спремом, од тога 13 буџетских 
инспектора и један запослени са средњом стручном спремом на радном месту аналитичко- технички 
послови. 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
У служби су образоване унутрашње целине-сектори и одељења и то:  

1. Сектор за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских 
средстава града Београда, 
1.1. Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава града Београда, 
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2. Сектор за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника 
јавних средстава чији је оснивач општина, 
2.1. Одељење за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и 

корисника јавних средстава чији је оснивач општина, 
3. Сектор за послове интерне ревизије код јавних предузећа основаних од стране града Београда, 

3.1. Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа основаних од стране града 
Београда, 

4. Сектор за нормативне и правне и економско-финансијске послове, 
4.1. Одељење за нормативне, студијско-аналитичке и остале правне послове, 
4.2. Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана, 

5. Сектор за оцену квалитета активности интерне ревизије, 
5.1. Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије. 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Скупштина града Београда на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на основу чл. 22. и 

48. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), а у вези са чланом 2. Закона 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), и чланом 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је Одлуку о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 
контролу набавки.  

Служба је основана као посебна служба Града Београда (организационо ван Градске управе) и у 
свом раду је независна и самостална. Оснивањем Службе за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки престала је да постоји Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки, која је била 
организациона јединица Градске управе града Београда.  

За обављање послова у Служби образује се 5 (пет) основних унутрашњих целина - одељења и 
то:  

1. Одељење за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта, 
2. Одељење за спровођење централизованих јавних набавки, 
3. Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки, 
4. Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци, 
5. Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места за вршење послова из делокруга 
Службе утврђено је укупно 40 радних места. На неодређено време запослено је 29 лица, од којих је 6 
лица постављено. Поред лица запослених на неодређено време, у Служби су запослена и 2 лица на 
одређено време, као и радно ангажована 2 лица по основу уговора о обављању привремених и 
повремених послова. 
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
У Секретаријату за управу, као унутрашње целине, образовани су:  

1. Сектор за аналитику, нормативу и финансијске послове  
Руководилац Сектора: Зоран Рељин, 715-7041 
1.1. Одељење за аналитику и нормативу 
начелник Одељења: Ирена Рашовић, 715-7042 
1.2. Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки 
начелник Одељења: Милош Ненадовић, 715-7040 

2. Сектор за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа 
Руководилац Сектора: Љиљана Карадиновић Јањић, 715-7043 
2.1. Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области легализације објеката, 

урбанизма, саобраћаја и осталих области 
начелник Одељења: Драгана Каракушевић, 715-7060 
2.2. Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области инспекцијских послова, 

образовања и дечје заштите и социјалне заштите 
начелник Одељења: Биљана Маливуковић, 715-7059 

3. Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
Руководилац Сектора: Наташа Живковић, 715-7044 
3.1. Одељење за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборна права:  
начелник Одељења: Јелена Ковач, 715-7632 

3.1.1. Одсек за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборних 
права 

шеф Одсека: Стојка Алексић, 715-7056;  
3.1.2. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Барајево 

шеф Одсека: Братислав Миливојевић, 8302-628 
3.1.3. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Врачар 

шеф Одсека: Драгица Павловић, 3081-557;  
3.1.4. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Гроцка 

шеф Одсека: Јасмина Фиљијовић, 8502-082 
3.1.5. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац 

шеф Одсека: Драгица Благојевић, 8120-715;  
3.1.6. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – 

Младеновац 
шеф Одсека: Слађана Жујовић, 8241-695 

3.1.7. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Обреновац 
шеф Одсека: 8721-110 

3.1.8. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица 
шеф Одсека: Недељко Цаковић, 3051-788 
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3.1.9. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сопот 
шеф Одсека: Маја Павловић, 8251-211 

3.1.10. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сурчин 
шеф Одсека: Сузана Димитријевић, 8443-760;  

3.1.11. Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица 
шеф Одсека: Весна Стевановић, 3052-137;  
3.2. Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Вождовац 
начелник Одељења: Дејан Тодоровић, 2441-071 
3.3. Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара 
начелник Одељења: Биљана Марковић Лазар, 3405-920;  
3.4. Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун 
начелник Одељења: Сања Јовановић, 3778-455 
3.5. Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Нови Београд 
начелник Одељења: Снежана Лакчевић, 3106-823 
3.6. Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула 
начелник Одељења: Драгана Јовановић, 3236-221 
3.7. Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Савски венац 
начелник Одељења: Милица Новаковић, 2061-722 
3.8. Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Стари град 
начелник Одељења: Весна Галовић Марковић, 3300-601 

4. Сектор за управну инспекцију 
Руководилац Сектора: Бојан Вучковић, 360-5951 

5. Сектор статистике 
Руководилац Сектора: Јово Самарџић, 360-5614 
5.1. Одељење друштвених делатности и економских активности:  
начелник Одељења: мр Радмила Вићентијевић, 360-5751 

5.1.1. Одсек статистике становништва, запослености и зарада 
шеф Одсека: 360-5767;  

5.1.2. Одсек статистике промета и цена 
шеф Одсека: Милан Зјајић, 360-5927 

5.1.3. Одсек производних делатности 
шеф Одсека: Невенка Грковић, 360-5807;  

5.1.4. Одсек статистике економских показатеља и локалне самоуправе 
шеф Одсека: Предраг Стојановић, 360-5729 
5.2. Одељење регистара 
начелник Одељења: Љиљана Белеуца, 360-5718;  
5.3. Одељење припреме, уноса, администрирања, обраде и дисеминацију података 
начелник Одељења: Биљана Домановић, 360-5767 

5.3.1. Одсек припреме и уноса података 
шеф Одсека: Милена Брковић, 360-5778. 
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Укупан број систематизованих радних места у Секретаријату - 224, од којих је на дан 
16.11.2017.године, број попуњених - 188, од којих:  

– службеника на положају – 2;  
– виших саветника – 16;  
– самосталних саветника – 28;  
– саветника – 24;  
– млађих саветника – 15;  
– сарадника – 19;  
– млађих сарадника – 7;  
– виших референата – 77.  

По основу уговора о привременим и повременим пословима, ангажовано је 19 лица.  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
У Секретаријату за финансије образује се унутрашње организационе јединице, и то:  

1. Сектор за фискалне послове  
1.1. Одељење за финансијски биланс, анализе и нормативно – правне послове јавних финансија  
1.2. Одељење за правне и финансијско материјалне послове  

2. Сектор за буџет  
2.1. Одељење за буџет града  
2.2. Одељење за буџете градских општина  
2.3. Одељење за финансијски информациони систем  

2.3.1. Одсек за финансијски информациони систем  
3. Сектор трезора  

3.1. Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу  
3.1.1. Одсек за финансијско планирање и управљање ликвидношћу  

3.2. Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање  
3.3. Одељење за задуживање, управљање приливима по основу дуга, инвестирање и пласирање 

средстава консолидованог рачуна трезора (КРТ) града Београда  
3.4. Одељење ликвидатуре и обрачуна личних примања  
3.5. Одељење за контролу поштовања рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама корисника средстава буџета  
4. Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК)  

4.1. Одељење књиговодства буџета  
4.1.1. Одсек књиговодства средстава јавних служби  

4.2. Одељење књиговодства основних средстава  
4.3. Одељење књиговодства евиденционих рачуна намењених становању  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
У оквиру Секретаријата за јавне приходе образоване су унутрашње организационе јединице:  

1. Сектор јавних прихода за територију града Београда.  
1.1. Одељење за надзор и прекршајни поступак 
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1.2. Одељење за редовну наплату, и пореско рачуноводство 
1.2.1. Одсек за редовну наплату 
1.2.2. Одсек за пореско рачуноводство и извештавање 

1.3. Одељење за принудну наплату 
1.4. Одељење за пореско правне и информатичке послове 

1.4.1. Одсек за пореско правне послове 
1.4.2. Одсек за пореско информатичке послове  

1.5. Одељење за опште и финансијске послове 
2. Сектор јавних прихода за подручја градских општина.  

2.1. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Вождовац;  
2.1.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.2. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Врачар;  
2.2.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.3. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Земун;  
2.3.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.4. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Звездара;  
2.4.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.5. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Нови Београд;  
2.5.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.6. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Палилула;  
2.6.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.7. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Раковица;  
2.7.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.8. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Савски венац;  
2.8.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.9. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Стари град;  
2.9.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.10. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Чукарица;  
2.10.1. Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода;  

2.11. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Барајево;  
2.12. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Гроцка;  
2.13. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Лазаревац;  
2.14. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Младеновац;  
2.15. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Обреновац;  
2.16. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Сопот;  
2.17. Одељење јавних прихода за подручје градске општине Сурчин. 

3. Сектор за процену тржишне вредности непокретности.  
3.1. Одељење за процену тржишне вредности непокретности. 



Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 47

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда послови из 

оквира надлежности Секретаријата обављају се у оквиру 5 унутрашњих организационих јединица и 
то: Сектор за информационе технологије и опште послове, Сектор за урбанистичко планирање, 
Сектор за спровођење планова, Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у 
поступку обједињене процедуре и Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за 
објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре 

Организациона структура је следећа:  
1. Сектор за информационе технологије и опште послове 

1.1. Одељење за информатику, опште, правне и економске послове 
2. Сектор за урбанистичко планирање 

2.1. Одељење за стратешко и урбанистичко планирање, 
3. Сектор за спровођење планова 

3.1. Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације о локацији, 
3.2. Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација, 

3.2.1. Група за уређење јавних површина 
4. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене 

процедуре 
4.1. Одељење за издавање локацијских услова за објекте БРГП до 800 m2, 
4.2. Одељење за издавање локацијских услова за објекте БРГП преко 800 m2, 
4.3. Одељење за грађевинске послове за објекте БРГП преко 800 m2, 

5. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике 
инвестиције у поступку обједињене процедуре 
5.1. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене у 

поступку обједињене процедуре; 
5.2. Одељење за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре; 
5.3. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
У Секретаријату је образовано 6 (шест) сектора: 

1. Сектор за комуналне делатности у области одржавања јавних зелених површина, одржавања 
чистоће на површинама јавних намена, управљања гробљима и погребне услуге и управљања 
пијацама са два одељења у свом саставу: 
1.1. Oдељење за праћење одржавања чистоће, поправки и оквиру јавних зелених површина, 

управљања гробљима и погребне услуге и управљања пијацама, 
1.2. Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина, 

2. Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда:, са три 
одељења у свом саставу: 
2.1. Одељење за стамбене и комуналне послове и послове вођења регистра у области одржавања 

стамбених зграда, 
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2.2. Одељење за послове у области одржавања зграда прoстoрних културнo-истoриjских цeлина 
и послове означавања улица и тргова, 

2.3. Одељење за праћење активности на обезбеђивању сигурности коришћења стамбених зграда, 
праћење програма за енергетско унапређење стамбених зграда и контролу управљања у 
стамбеним зградама. 

3. Сектор за комунално уређење вода, са једним одељењем у свом саставу:  
3.1. Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода. 

4. Сектор за развој комуналних делатности и послове уређивања грађевинског земљишта са два 
одељења у свом саставу:  
4.1. Одељење за праћење послова припреме уређивања грађевинског земљишта, 
4.2. Одељење за праћење развоја комуналних делатности. 

5. Сектор за нормативне и правне послове са два одељења у свом саставу:  
5.1. Одељење за нормативно правне послове, 
5.2. Одељење за студијско-аналитичке и оперативно стручне послове. 

6. Сектор за економско – финансијске послове и послове зоохигијене са два одељења у свом 
саставу:  
6.1. Одељење за финансијско материјалне послове и реализацију финансијског плана 
6.2. Одељење за зоохигијену. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
У Секретаријату за имовинске и правне послове образују се унутрашње организационе 

јединице, и то:  
1. Сектор за управљање непокретностима у јавној својини града Београда 

1.1. Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда 
1.2. Одељење за становање 
1.3. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града 

Београда 
1.4. Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања 

непокретностима 
1.5. Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град 

Београд 
2. Сектор за управљање пословним простором 

2.1. Одељење за закуп и правне послове 
3. Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора 

3.1. Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 
4. Сектор за грађевинско земљиште 

4.1. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине грађевинског земљишта и 
утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта 

4.2. Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 
4.3. Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда 

5. Сектор за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове 
5.1. Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште 

послове 
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5.2. Одељење за економске и финансијске послове 
У Секретаријату је Правилником број: 110-680/17-ГВ од 11.05.2017 предвиђено:  
185 радних места, 2 за службенике по положају и 183 за запослене на неодређено време. 
Од тога је попуњено:  
101 радно место, 2 за службенике по положају и 99 за запослене на неодређено време, 
1 извршилац ради на одређено време, 
25 извршилаца ради по Уговору о привременим и повременим пословима. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Правилником о унутраашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда – Секретаријату за привреду бр.110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, прописано је 
унутрашње уређење Секретаријата за привреду:  

У Секретаријату, за обављање послова локалне самоуправе и поверених послова државне 
управе образују се 8 (осам) сектора, као основне унутрашње целине, и то:  

1. Сектор за нормативно-правне послове 
У оквиру Сектора за нормативно-правне послове образује се 1 (једно) одељење и то:  
1.1. Одељење за нормативно-правне послове 

2. Сектор за финансијске послове 
У оквиру Сектора за финансијске послове образује се 1 (једно) одељење и то:  
2.1. Одељење за финансијске послове 

3. Сектор за туризам и угоститељство. 
У оквиру Сектора за туризам и угоститељство образују се 1 (једно) одељење и 1 (један) одсек и 

то:  
3.1. Одељење за туризам и угоститељство и 
3.2. Одсек за категоризацију. 

4. Сектор за развој привреде 
У оквиру Сектора за развој привреде образују се 2 (два) одељења и 1 (један) одсек и то:  
4.1. Одељење за буџетски фонд и субвенције 
4.2. Одсек за микро, мала и средња предузећа и развој предузетништва 
4.3. Одељење за робне резерве и трговину 

5. Сектор за цене 
У оквиру Сектора за цене образује се 1 (једно) одељење и то 
5.1. Одељење за цене и контролу плана пословања јавних предузећа 

6. Сектор за пољопривредно земљиште 
7. Сектор за развој пољопривреде 

У оквиру Сектора за развој пољопривреде образује се 1 (једно) одељење и то:  
7.1. Одељење за подстицаје у пољопривреди 

8. Сектор за водопривреду 
У оквиру Сектора за водопривреду образује се 1 (једно) одељење и то:  
8.1. Одељење за водопривреду 
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Стање на дан 22.11.2017. године 
Број систематизованих радних места: 66 
Број запослених: 44 
Број постављених лица: 2 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
У Сeкрeтaриjaту зa eнeргeтику oбaвљajу сe пoслoви у oквиру унутрaшњих oргaнизaциoних 

jeдиницa, и тo:  
1. Сeктoрa eнeргeтскe eфикaснoсти, oбнoвљивих извoрa eнeргиje и инфoрмaциoнoг систeмa 

eнeргeтикe;  
2. Сeктoрa зa тoплoтнo-eнeргeтскe и eлeктрo-eнeргeтскe пoслoвe;  
3. Сeктoрa зa eкoнoмскe и прaвнe пoслoвe. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску 
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, број 110-680/17-ГВ 
од 11.05.2017. године и Правилником о измени и допуни Правилника број: 110-1725/17-ГВ од 31. 
октобар 2017. године у oвoм Сeкрeтaриjaту систeмaтизoвaнo je укупнo 37 рaдних мeстa, oд чeгa je нa 
дaн 27.11.2017. гoдинe упрaжњeнo 19 рaдних мeстa. Укупaн брoj зaпoслeних пo угoвoру o приврeмeнo 
пoврeмeним пoслoвимa 0. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
Заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај – 

Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр. 
Подсекретар – Ненад Матић 

1. Сектор за правне послове 
1.1. Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове 
1.2. Одељење за јавне набавке 

2. Сектор за економске послове 
2.1. Одељење за план и анализу и финансијску оперативу 

3. Сектор за безбедност саобраћаја и информисање 
3.1. Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре 
3.2. Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају 
3.3. Одељење за информисање 

4. Сектор за планску документацију 
4.1. Одељење за планску документацију 
4.2. Одељење за унапређење урбане мобилности 

5. Сектор за градску логистику 
5.1. Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град 
5.2. Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа 

6. Сектор за техничко регулисање саобраћаја 
6.1. Одељење за динамички режим саобраћаја 

7. Сектор за стационарни саобраћај 
7.1. Одељење за стационарни саобраћај 
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8. Сектор за управљање саобраћајем 
8.1. Одељење за географско-информационе системе 
8.2. Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање 

9. Сектор за путеве 
9.1. Одељење за експлоатацију улица и општинских путева 
9.2. Одељење за привремени режим саобраћаја 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
Заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за јавни превоз - 

Угљеша Митровић, дипл. инж. арх 
Подсекретар – Миломир Видаковић, дипл. Правник 

1. Сектор за економске и правне послове 
1.1. Одељење за економско финансијске послове 
1.2. Одељење за нормативно-правне послове и управно-правне послове 
1.3. Одељење за јавне набавке и опште послове 

2. Сектор за планирање и развој 
2.1. Одељење за планирање 
2.2. Одељење за режиме саобраћаја ЈГП 
2.3. Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног превоза 

3. Сектор за тарифне системе и контролу 
3.1. Одељење за тарифне системе 
3.2. Одељење за контролу система 

4. Сектор за управљање, контролу саобраћаја, ред вожње и обрачун рада превозника 
4.1. Одељење за мониториг и управљање 
4.2. Одељење за контролу рада превозника 
4.3. Одељење за израду реда вожње 
4.4. Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу 

5. Сектор за ауто-такси превоз 
5.1. Одељење за опште послове у ауто-такси превозу 

6. Сектор за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Рад Секретаријата за заштиту животне средине организован је у 5 сектора:  

1. Сектор за мониторинг и заштиту животне средине; 
1.1. Одељење за мониторинг животне средине, информисање и сарадњу са удружењима; 
1.2. Одељење за превентивну заштиту животне средине; 

2. Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима; 
2.1. Одељење за стратешке плановe и међуресорну координацију, климатске промене, 

енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије; 
2.2. Одeљење за заштиту природе и пројекте заштите животне средине. 

3. Сектор за управљање заштитом животне средине; 
3.1. Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину; 
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3.2. Одељење за процену утицаја пројеката на животну средину; 
3.3. Одељење за издавање дозвола. 

4. Сектор за правне и економске послове и послове набавки; 
4.1. Одељење за правне послове и послове набавки, 
4.2. Одељење за економске послове. 

5. Сектор за управљање отпадом 
5.1. Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом, организацију 

примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада. 
У Секретаријату за заштиту животне средине укупно је систематизовано 66 радних места, од 

чега су 2 службеника на положају, а 64 извршилаца. 
Радна места службеника на положају: 2 

– Секретар,  
– Подсекретар. 

Извршилачка радна места: 64 
– Радно место у звању Виши саветник: 6 
– Радно место у звању Самостални саветник: 10 
– Радно место у звању Саветник: 35 
– Радно место у звању Млађи саветник: 6 
– Радно место у звању Сарадник: 2 
– Радно место у звању Виши референт: 5 

Попуњено је укупно 45 радних места укључујући службенике на положају и извршиоце. 
Квалификациона структура службеника на положају и извршиоца:  

– ВСС – 40 (од којих је 4 са звањем доктор наука)  
– ССС – 5 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
У Секретаријату за инспекцијске послове, за обављање изворних и поверених послова државне 

управе, образују се унутрашње организационе јединице, и то:  
1. Сектор за комунални инспекцијски надзор 

1.1. Одељење за комунални инспекцијски надзор 
1.1.1. Одсек за комунални инспекцијски надзор 

1.2. Одељење надзора комуналних инспекција градских општина 
1.2.1. Одсек надзора комуналних инспекција градских општина 

2. Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор 
2.1. Одељење за превоз у друмском саобраћају 
2.2. Одељење за улице и путеве 

3. Сектор за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 
3.1. Одељeње за инспекцијски надзор над трговином 

3.1.1. Одсек надзора легалне трговине 
3.1.2. Одсек надзора нелегалне трговине  

3.2. Одељење за туристичку инспекцију 
3.2.1. Одсек за туристичку инспекцију 
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4. Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор 
4.1. Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу 

хемикалија 
4.2.  Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу 

квалитета отпадних вода 
4.3. Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом 
4.4. Одељење за водну инспекцију 

5. Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор 
5.1. Одељење за грађевинску инспекцију 

5.1.1. Одсек инспекцијског надзора I 
5.1.2. Одсек инспекцијског надзора II 

5.2. Одељење за урбанистичку инспекцију 
5.3. Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 
5.4. Одељење за извршење решења грађевинских инспектора 

6. Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције 
6.1. Одељење за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције 

6.1.1. Одсек за дежурни инспекцијски надзор 
6.1.2. Одсек за хитне интервенције 

7. Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор 
7.1. Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор 

7.1.1. Одсек за поступање са одузетим предметима 
8. Сектор за нормативне и управно-надзорне послове 

8.1. Одељење за нормативне и управно-надзорне послове 
8.2. Одељење за управнo-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор 
8.3. Одељење за управнo-правне послове за заштиту животне средине и водну инспекцију 
8.4. Одељење за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 
8.5. Одељење за правне и административне послове 

9. Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области и области 
грађевинске инспекције 
9.1. Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области 
9.2. Одељење за другостепени управни поступак из области грађевинске инспекције 

10. Сектор за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу 
10.1. Одељење за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу 

11. Одељење за финансије и јавне набавке 

Систематизована радна места 
Р.б. Назив радног места  Укупно 

1. Заменик начелника Градске управе – секретар секретаријата  1 

2. Подсекретар секретаријата  1 

3. Административно-технички секретар  1 

4. 
Сектор за комунални инспекцијски надзор 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 

 
1 
2 

32 
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Р.б. Назив радног места  Укупно 
Шеф одсека 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

2 
2 

25 

5. 

Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

 
1 
2 
2 

28 

33 

6. 

Сектор за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Шеф одсека 
Инспектор/извршилац 

 
1 
2 
3 

33 

39 

7. 

Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

 
1 
4 
2 

32 

39 

8. 

Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Шеф одсека 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

 
1 
4 
2 
3 

33 

43 

9. 

Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Шеф одсека 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

 
1 
1 
2 
2 

26 

32 

10. 

Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Шеф одсека 
Инспектор-координатор 
Инспектор/извршилац 

 
1 
1 
1 
1 

18 

22 

11. 

Сектор за нормативне и управно-надзорне послове 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Извршилац 

 
1 
5 

35 

41 

12. 

Сектор за другостепени управни поступак поступак из грађевинске и стамбене 
области и области грађевинске инспекције 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Извршилац 

 
 

1 
2 

14 

17 

13. 

Сектор за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу 
Руководилац сектора 
Начелник одељења 
Извршилац 

 
1 
1 
6 

8 



Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 55

Р.б. Назив радног места  Укупно 

14. 
Одељење за финансије и јавне набавке 
Начелник одељења  
Извршилац 

 
1 
7 

8 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
У Секретаријату се, као организационој јединици Градске управе, за обављање изворних 

послова Града и поверених послова државне управе, образује шест сектора као унутрашње целине. 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи - 
Секретаријату за социјалну заштиту у Секретаријату су се у оквиру сектора, образовала одељења и 
одсеци:  

1. Сектор за социјалну и борачко инвалидску заштиту, 
У сектору за социјалну и борачко-инвалидску заштиту:  
1.1. Одељење за другостепене поступке, нормативно правне послове и инспекцијски надзор, 

1.1.1. Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите, 
1.1.2. Одсек за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите, 
1.1.3. Одсек за друге облике материјалне помоћи и подршке, 

1.2. Одељење за инспекцијски надзор, 
2. Сектор за остваривање права, 

У Сектору за остваривање права:  
2.1. Одељење за управно правне послове, 

2.1.1. Одсек за управно правне послове, 
2.1.2. Одсек за стручно оперетивне и канцеларијске послове, 

2.2. Одељење за обрачун накнада, 
3. Сектор за унапређење положаја Рома, 
4. Сектор за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције, 
5. Сектор за развој услуга социјалне заштите и сарању са удружењима, 

У Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарању са удружењима:  
5.1. Одељење за реализацију конкурса и аналитичко- информативне послове, 
5.2. Одељење за праћење услуга и других облика подршке и помоћи у области социјалне 

заштите, 
6. Сектор за економско – правне послове послове, 

6.1. Одељење за правне послове и послове јавних набавки, 
6.2. Одељење за финансијско –материјалне послове. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
У Секретаријату се, за обављање послова локалне самоуправе и поверених послова државне 

управе, образују следеће унутрашње целине: 
1. Сектор за организацију здравствене службе, здравствену заштиту, програме, пројекте и анализу 

инвестиција из области здравствене заштите 
1.1. Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту 
1.2. Одељење за програме, пројекте и анализу инвестиција из области здравствене заштите. 
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2. Сектор за правне и економске послове 
2.1. Одељење за економске послове 
2.2. Одељење за правне послове 

2.2.1. Одсек за административно-техничке послове 
3. Сектор за заштиту права пацијената 

3.1. Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове у области заштите права 
пацијената 

3.2. Одељење за заштиту права пацијената 
За вршење послова из делокруга Секретаријата Правилником о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи... утврђено је укупно 49 радних места. 
Укупан број именованих лица - 2; 
Укупан број запослених – 25. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту има осам сектора и то:  

1. Сектор за делатност образовања; 
2. Сектор за делатност дечје заштите; 

2.1. Одељење за за делатност дечје заштите; 
3. Сектор за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране; 
4. Сектор за студијско-аналитичке послове послове јавних набавки; 

4.1. Одељење за студијско-аналитичке послове и послове спровођења и контроле јавних 
набавки; 

5. Сектор за инвестиционе и студијско-аналитичке послове; 
5.1. Одељење за школске објекте и објекте установа за децу; 

6. Сектор за финансијско-материјалне послове; 
6.1. Одељење за образовање; 
6.2. Одељење за дечју заштиту; 
6.3. Одељење за контролу и праћење индиректних буџетских корисника; 

7. Сектор за управноправне и нормативне послове; 
7.1. Одељење за управноправне и нормативне послове; 

8. Сектор за инспекцијски надзор; 
8.1. Одељење за инспекцијски надзор основних школа, школа за основно образовање одраслих и 

основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју; 
8.2. Одељење за инспекцијски надзор предшколских установа, средњих, музичких и уметничких 

школа. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
За обављање послова локалне самоуправе у области културе утврђених законом, Статутом 

града Београда и Oдлуком о Градској управи града Београда, у Секретаријату за културу образују се 
три унутрашње целине:  

1. Сектор за правне и економске послове и послове инвестиција, у оквиру кога се образује 
1.1. Одељење за правне послове, 

2. Сектор заштите културних добара и 
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3. Сектор уметничког стваралаштва, у оквиру кога се образује 
3.1. Одељење за уметничко стваралаштво. 
У Секретаријату за културу Градске управе града Београда систематизована су следећа радна 

места: секретар, заменик секретара, три помоћника секретара, два начелника и 19 непосредних 
извршилаца послова:  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
У Секретаријату за спорт и омладину, као унутрашње целине, образoвани су: 

1. Сектор за спорт 
У Сектору за спорт, као унутрашња целина образује се: 
1.1. Одељење за програме и пројекте у области спорта, 

2. Сектор за правно-економске послове и послове инвестиција 
У Сектору за правно-економске послове и послове инвестиција, као унутрашња целина образује се: 
2.1. Одељење за правно-економске послове и послове инвестиција 

3. Сектор за омладину 
У Сектору за омладину, као унутрашња целина образује се: 
3.1. Одељење за програме и пројекте, 

4. Сектор за инспекцијски надзор у спорту 
У Сектору за инспекцијски надзор у спорту, као унутрашња целина образује се: 
4.1. Одељење за инспекцијске послове у спорту. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
У Секретаријату за послове легализације објеката, као унутрашње целине, образoвани су:  

1. Сектор за послове легализације објеката за подручје општина Палилула И Раковица 
1.1. Одељење за подручје општине Палилула 
1.2. Одељење за подручје општине Раковица 

2. Сектор за послове легализације објеката за подручје општина Стари град, Врачар, Савски венац 
и Звездара 
2.1. Одељење за подручје општина Стари град, Врачар и Савски венац 
2.2. Одељење за подручје општине Звездара 

3. Сектор за послове легализације објеката за подручје општина Земун, Нови Београд, Сурчин, 
Обреновац, Гроцка,Младеновац, Барајево, Сопот И Лазаревац 
3.1. Одељење за подручје општине Земун 
3.2. Одељење за подручје општина Нови Београд, Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, 

Барајево, Сопот и Лазаревац 
4. Сектор за послове легализације објеката за подручје општина Чукарица И Вождовац 

4.1. Одељење за подручје општине Чукарица 
4.2. Одељење за подручје општине Вождовац 

Укупан број запослених: 56 
Укупан број постављених: 3 
Укупан број именованих: 2 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
У Агенцији за инвестиције се образује 6 (шест) Сектора, као основних унутрашњих целина и то:  

1. Сектор за припрему и пројектовање објеката, са 2 Одељења:  
1.1. Одељење за пројектовање објеката из области високоградње и подземних објеката, објеката 

нискоградње и хидроградње;  
1.2. Одељење за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката. 

2. Сектор за извођење радова на објектима високоградње и подземним објектима, са 2 Одељења и 
1 Одсеком:  
2.1. Одељење за грађење јавних објеката;  
2.2. Одељење за реконструкцију, санације и адаптације објеката и за праћење реализације 

инвестиционих програма;  
2.2.1. Одсек за надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама. 

3. Сектор за извођење радова на објектима нискоградње и хидроградње, са 2 Одељења:  
3.1. Одељење за припрему и пројектовање објеката из области нискоградње и хидроградње;  
3.2. Одељење за грађење, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката нискоградње и 

хидроградње. 
4. Сектор за извођење радова на стамбеним објектима, са 2 Одељења:  

4.1. Одељење за грађење социјалних станова и станова солидарности;  
4.2. Одељење за грађење непрофитних станова намењених продаји;  

5. Сектор за финансијско-материјалне послове, са 1 Одељењем:  
5.1. Одељење за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и подземних 

објеката, објеката нискоградње и хидроградње. 
6. Сектор за правне послове, са 2 Одељења:  

6.1. Одељење за спровођење јавних набавки;  
6.2. Одељење за нормативне послове. 

У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи града Београда – Агенције за инвестиције и становање, који је донео Начелник Градске управе 
града Београда под бројем 110-9/16-Н од 12.01.2016. године, а ступио на снагу 21.01.2016. године 
Решењем Градског већа града Београда број 110-41/16-ГВ, укупан број систематизованих радних 
места у Агенцији за инвестиције и становање је 62 од чега 55 лица са високом школском спремом и 
предвиђеним бројем приправника – 2. У Агенцији за инвестиције и становање има укупно 45 
запослених лица, у оквиру којих је 8 постављених лица (док изабраних лица нема);  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
У Секретаријату за послове комуналне полиције, образоване су следеће унутрашње 

организационе јединице:  
1. Подручна организациона јединица града Београд, 

1.1. Одељење Београд Оперативни центар, 
1.1.1. Одсек оперативног центра, 
1.1.2. Одсек за планско-административне послове, 
1.1.3. Одсек за документалистичко-техничке послове, 

1.2. Одељење Београд Центар, 
1.2.1. Одсек Стари град – Врачар, 
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1.2.2. Одсек Савски венац – Вождовац, 
1.2.3. Одсек за планирање послова и координацију, 

1.3. Одељење Београд Север – Исток, 
1.3.1. Одсек Палилула, 
1.3.2. Одсек Звездара – Гроцка, 
1.3.3. Одсек за планирање послова и координацију, 

1.4. Одељење Београд Југ, 
1.4.1. Одсек Чукарица – Раковица, 
1.4.2. Одсек Барајево – Лазаревац – Сопот – Младеновац, 
1.4.3. Одсек за реке, језера и приобаље, 
1.4.4. Одсек за планирање послова и координацију, 

1.5. Одељење Београд Запад, 
1.5.1. Одсек Нови Београд – Земун, 
1.5.2. Одсек Сурчин – Обреновац, 
1.5.3. Одсек Аеродром „Никола Тесла”, 
1.5.4. Одсек за планирање послова и координацију, 

2. Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога, 
2.1. Одељење за нормативно-правне и управно-правне послове, 
2.2. Одељење за праћење прекршајног налога и оперативно-стручне и административно-

техничке послове, 
2.2.1. Одсек за послове праћења прекршајног налога, 
2.2.2. Одсек за оперативно-стручне и административно-техничке послове, 

3. Сектор за студијско-аналитичке и заједничке послове, 
3.1. Одељење за студијско-аналитичке и ИТ послове, 
3.2. Одељење за заједничке послове, 

3.2.1. Одсек за економске послове, 
3.2.2. Одсек за праћење и контролу возила и опреме, 

3.3. Одељење за стручно-оперативне послове, 
3.4. Одељење за унутрашњу контролу. 
Од укупно систематизованих 421 радних места у Секретаријату за послове комуналне полиције, 

попуњено је 355 радних места од којих је:  
2 (два) службеника на положају, 353 (тристапедесетри) запослена од којих је 299 

(двестадеведесетдевет) комуналних полицајаца и 54 (педесетчетири) запослених у административном 
делу Секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ 
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску 
инспекцију, Служби за интерну ревизију и Канцеларији за младе, у Секретаријату за скупштинске 
послове и прописе су као унутрашње организационе јединице образована три сектора:  

1. Сектор за послове Скупштине и извршних органа Града, у чијем оквиру је 
1.1. Одељење за стручно организационе и документационе послове а у саставу Одељења је 

1.1.1. Одсек за административно-техничке и дактилографске послове. 
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2. Сектор за послове градоначелника и Градског већа 
3. Сектор за прописе. 

Правилником је систематизовано 31 радно место, од којих је 27 попуњено. Радна места 
секретара Секретаријата и подсекретара су радна места службеника на положају. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
У Секретаријату за информисање, као унутрашње целине, образoвани су: 

1. Сектор за информисање; 
2. Сектор за маркетинг и односе са медијима, у чијем саставу је; 

2.1. Одељење за односе са медијима; 
2.2. Одељење за маркетинг; 

3. Сектор за протокол. 
У Секретаријату за информисање града Београда укупно је – 22 запослена, од тог броја двоје 

запослених су постављена лица, а 20 извршилаца. 
Уговором о привременим и повременим пословима ангажовано је једанаест радника. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију 

односа са грађанима, као унутрашње целине, образoвани су: 
1. Одељење за послове одбране и ванредних ситуација 
2. Одељење за правне и економске послове 
3. Сектор „Београдски позивни центар” 

3.1. Одељење „Позивни центар” 
4. Сектор за праћење, координацију, управљање и комуникације 

4.1. Одељење за праћење, координацију и управљање 
4.2. Одељење за комуникације 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда – Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију 
односа са грађанима систематизовано је 45 радних места, од тога су два службеника на положају и 
попуњено је 21 радно место. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
У Служби за опште послове, као унутрашње целине, образoвани су:  

1. Сектор за правне послове, набавке, евидентирање имовине и финансијско-материјално 
пословање 
1.1. Одељење за правне послове, набавке, и евидентирање имовине 

1.1.1. Одсек за правне послове и набавке 
1.1.2. Oдсек за евидентирање имовинe 

1.2. Одељење за финансијско-материјално пословање 
2. Сектор за канцеларијско пословање 

2.1.1. Одсек за писарнице у зградама Стари двор и Тиршова бр. 1 
2.1.2. Одсек за писарнице у зградама Трг Николе Пашић бр. 6 и Макензијева бр. 31 
2.1.3. Одсек - I писарнице у згради 27. Марта 43-45 
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2.1.4. Одсек – II писарнице у згради 27. Марта 43-45 
2.1.5. Одсек писарнице у згради Краљице Марије бр.1 

2.2. Одељење за архивске послове и послове отпремања поште 
2.2.1. Одсек за архивске послове 
2.2.2. Одсек за послове отпремања поште 

3. Сектор за опште послове, превозне и угоститељске услуге 
3.1. Одељење за опште послове 

3.1.1. Одсек за опште послове у згради Стари Двор 
3.1.2. Одсек за опште послове у зградама Трг Николе Пашића бр. 6, Тиршова бр. 1-3 и 

Макензијева бр. 31 
3.1.3. Одсек за штампање и умножавање материјала - Трг Николе Пашића бр. 6 
3.1.4. Одсек за опште послове у згради 27. марта бр. 43-45 
3.1.5. Одсек за централни магацин - 27. марта бр. 43-45 
3.1.6. Одсек за штампање и умножавање материјала- 27. марта бр. 43-45 
3.1.7. Одсек за опште послове у згради Краљице Марије бр. 1 

3.2. Одељење за превозне услуге 
3.2.1. Одсек превозних услуга 
3.2.2. Одсек за техничко одржавање возила 

3.3. Одељење за угоститељске услуге 
3.3.1. Одсек за угоститељске услуге у објектима Стари двор, Трг Николе Пашића 6, 

Тиршова 1-3 и Макензијева 31 
3.3.2. Угоститељска група 
3.3.3. Одсек за угоститељске услуге у објектима 27. марта 43-45 и Краљице Марије бр. 1 

4. Сектор за инвестиционо одржавање и праћење рада даваоца услуга 
4.1. Одељење за инвестиционо одржавање зграда и опреме, послове одбране, безбедности и 

заштите здравља на раду, противпожарне заштите и параћење рада даваоца услуга 
4.1.1. Одсек за инвестиционо одржавање зграда и опреме 
4.1.2. Одсек за послове одбране, безбедности и заштите здравља на раду, противпожарне 

заштите и праћење рада даваоца услуга 
5. Сектор протокола 

Укупан број запослених:  223 
Број постављених лица:  7 (директор, заменик, 5 помоћника директора)  
Именована лица:   / 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
У Секретаријату за послове начелника Градске управе, као унутрашње организационе јединице, 

образују се два сектора:  
1. Сектор за управљање људским ресурсима и стручно усавршавање, у оквиру кога се образују два 

одељења:  
1.1. Одељење за управљање људским ресурсима 
1.2. Одељење за стручно усавршавање 
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2. Сектор за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда, у оквиру 
кога се образују два одељења:  
2.1. Одељење за нормативно-правне послове 
2.2. Одељење за подршку Жалбеној комисији града Београда 
У складу са одредбама члана 56. Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, 
Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе. 

Укупан број запослених у Секретаријату за послове начелника Градске управе - 16 лица и то 2 
службеника на положају, 14 службеника на извршилачким радним местима, који су у радном односу 
на неодређено време и 1 лице ангажовано по уговору о обављању привремених и повремених 
послова. 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
У Кабинету председника Скупшине града Београда систематизовано је осам радних места, а 

попуњено је пет. 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
У Кабинету градоначелника је систематизовано 21 радно место. 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ, КАО И ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О OБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ, СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
КОНТРОЛУ НАБАВКИ, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И СЛУЖБИ ЗА ИНТEРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Стање на дан 23.11.2017. године 

Редни 
број Назив организационе јединице 

Број 
системати-

зованих 
радних места 

Изабрана 
лица 

Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
4+5+6+7 

Лица 
запослена на 

одређено 
време 

Лица ангажована 
на основу 

привремених и 
повремених послова 

Укупно 
8+9+10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Градоначелник  1    1   1 

2 Заменик градоначелника  1    1   1 

3 Члан Градског већа  13    13   13 

4 Председник СБГ  1    1   1 

5 Заменик председника СГБ  1    1   1 

6 Секретар СГБ    1  1   1 

7 Заменик секретара СГБ    1  1   1 

8 Главни урбаниста   1   1   1 

9 Помоћник градоначелника    3  3   3 

10 Начелник Градске управе града 
Београда 1   1  1   1 

11 Секретаријат за управу 224   2 185 187  19 206 

12 Секретаријат за финасије 104   2 80 82 1 12 95 

13 Секретаријат за јавне приходе 204   2 167 169 2 27 198 

14 Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове 131   2 91 93 2 6 101 

15 Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове 89   2 42 44  12 56 

16 Секретаријат за имовинске и правне 
послове 185   2 99 101 1 25 127 
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Редни 
број Назив организационе јединице 

Број 
системати-

зованих 
радних места 

Изабрана 
лица 

Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
4+5+6+7 

Лица 
запослена на 

одређено 
време 

Лица ангажована 
на основу 

привремених и 
повремених послова 

Укупно 
8+9+10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Секретаријат за привреду 66   2 44 46  13 59 

18 Секретаријат за енергетику 37   2 16 18   18 

19 Секретаријат за саобраћај 99   2 48 50  9 59 

20 Секретаријат за јавни превоз 112   2 60 62  13 75 

21 Секретаријат за заштиту животне 
средине 66   2 43 45  4 49 

22 Секретаријат за инспекцијске 
послове 317   2 204 206  8 214 

23 Секретаријат за социјалну заштиту 82   2 48 50 1 25 76 

24 Секретаријат за здравство 49   2 23 25  5 30 

25 Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту 116   2 64 66  19 85 

26 Секретаријат за културу 27   2 16 18 2 4 24 

27 Секретаријат за спорт и омладину 43   2 13 15  4 19 

28 Секретаријат за послове 
легализације објеката 84   2 47 49  47 96 

29 Секретаријат за инвестицијe 62   2 39 41  9 50 

30 Секретаријат за послове комуналне 
полиције 421   2 350 352 3 3 358 

31 Секретаријат за скупштинске 
послове и прописе 31   2 25 27   27 

32 Секретаријат за информисање 35   2 20 22  11 33 

33 

Секретаријат за послове одбране, 
ванредних ситуација, комуникације 
и координацију односа са 
грађанима 

45   2 21 23  9 32 

34 Секретаријат за опште послове 255   2 192 194 3 96 293 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 65 

Редни 
број Назив организационе јединице 

Број 
системати-

зованих 
радних места 

Изабрана 
лица 

Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
4+5+6+7 

Лица 
запослена на 

одређено 
време 

Лица ангажована 
на основу 

привремених и 
повремених послова 

Укупно 
8+9+10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 Секретаријат за послове начелника 
Градске управе 21   2 14 16  1 17 

36 Кабинет градоначелника 26     0 12 2 14 

37 Кабинет председника Скупштине 
града 8     0 2  2 

38 Канцеларија за младе 21  2  8 10  3 13 

39 Служба за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки 40   6 23 29 2 1 32 

40 Служба за буџетску инспекцију 36   5 11 16  2 18 

41 Служба за интерну ревизију града 
Београда 40   4 22 26  3 29 

42 Одборничке групе        4 4 

 Укупно:  3077 17 3 71 2015 2106 31 396 2533 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, КАО 
И ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ, СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ 
НАБАВКИ, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Стање на дан 23.11.2017. године 

Р. Б. Назив организационе јединице Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
3+4+5 

Квалификациона структура колоне 3 и 4 Лица 
запослена 

на 
одређено 

време 

Привремени 
и повремени 

послови I II III IV V VI VII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Секретаријат за управу  2 185 187    77  26 84  19 

2 Секретаријат за финансије  2 80 82    25  12 45 1 12 

3 Секретаријат за јавне приходе  2 167 169    31  26 112 2 27 

4 Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове  2 91 93    14  3 76 2 6 

5 Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове  2 42 44    5   39  12 

6 Секретаријат за имовинске и 
правне послове  2 99 101    27  8 66 1 25 

7 Секретаријат за привреду  2 44 46    1  1 44  13 

8 Секретаријат за енергетику  2 16 18    1   17   

9 Секретаријат за саобраћај  2 48 50    3  4 43  9 

10 Секретаријат за јавни превоз  2 60 62    27  2 33  13 

11 Секретаријат за заштиту 
животне средине  2 43 45    5   40  4 

12 Секретаријат за инспекцијске 
послове  2 204 206    10  4 192  8 
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Р. Б. Назив организационе јединице Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
3+4+5 

Квалификациона структура колоне 3 и 4 Лица 
запослена 

на 
одређено 

време 

Привремени 
и повремени 

послови I II III IV V VI VII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Секретаријат за социјалну 
заштиту  2 48 50    15  2 33 1 25 

14 Секретаријат за здравство  2 23 25    5   20  5 

15 Секретаријат за образовање и 
дечју заштиту  2 64 66    3  5 58  19 

16 Секретаријат за културу  2 16 18    1   17 2 4 

17 Секретаријат за спорт и 
омладину  2 13 15    1  1 13  4 

18 Секретаријат за послове 
легализације објеката  2 47 49    8  1 40  47 

19 Секретаријат за инвестиције  2 39 41    4  2 35  9 

20 Секретаријат за послове 
комуналне полиције  2 350 352    141  60 151 3 3 

21 Секретаријат за скупштинске 
послове и прописе  2 25 27 2   6  2 17   

22 Секретаријат за информисање  2 20 22    3   19  11 

23 

Секретаријат за послове 
одбране, ванредних ситуација, 
комуникације и координацију 
односа са грађанима 

 2 21 23    5  1 17  9 

24 Секретаријат за опште послове  2 192 194 10 1 25 104  15 39 3 96 

25 Секретаријат за послове 
начелника Градске управе  2 14 16      4 12  1 

26 Кабинет градоначелника    0        12 2 
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Р. Б. Назив организационе јединице Именована 
лица 

Постављена 
лица 

Лица 
запослена на 
неодређено 

време 

Укупно 
3+4+5 

Квалификациона структура колоне 3 и 4 Лица 
запослена 

на 
одређено 

време 

Привремени 
и повремени 

послови I II III IV V VI VII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 Кабинет председника 
Скупштине града    0        2  

28 Канцеларија за младе 2  8 10       10  3 

29 Служба за централизоване јавне 
набавке и контролу набавки  6 23 29    1  1 27 2 1 

30 Служба за буџетску инспекцију  5 11 16    1   15  2 

31 Служба за интерну ревизију 
града Београда  4 22 26    1  1 24  3 

 Укупно:  2 65 2015 2082 12 1 25 525  181 1338 31 392 

 
НАПОМЕНА:  
I неквалификовани радник 
II полуквалификовани радник 
III квалификовани радник 
IV средња школа 
V висококвалификовани радник 
VI виша школска спрема (струковне студије)  
VII висока школска спрема и специјалистичке струковне студије 

Одељење за управљање људским ресурсима 
 
Повратак на садржај. 
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ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Руководиоци органа и њихови контакт подаци наведени су у оквиру поглавља 2.2. 
Организациона структура – контакт подаци. 

Према Статуту града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013)  

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Председник Скупштине града: организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже 

дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује 
акте које доноси Скупштина града и врши друге послове утврђене законом и овим статутом. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретар Скупштине града се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним 
пословима везаним за њихов рад. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА 

Градоначелник:  
1. представља и заступа град;  
2.  непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;  
3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;  
4. наредбодавац је за извршење буџета;  

4а оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу 
са законом;  
4б доноси консолидовани биланс града;  

5. усмерава и усклађује рад Градске управе;  
6. доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине града;  
7.  у име града закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је 

оснивач град;  
8. оснива локалну службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и оснива службу за 

интерну ревизију града;  
9. даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета града 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 града, у 
складу са законом;  

10. утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности града, у 
складу са законом;  

11. одлучује о прибављању и располагању стварима у јавној својини града у складу са законом и 
овим статутом;  
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11а закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини града, у складу 
са законом и овим статутом;  

11б доноси акт о одузимању права коришћења на ствари у јавној својини града од носиоца 
права коришћења, у складу са законом;  

11в доноси решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у 
складу са законом и другим прописима; доноси акт којим одлучује о установљавању права 
службености и закључује уговор о установљавању права службености на грађевинском земљишту у 
јавној својини града;  
12. доноси акт којим се уступа, без накнаде, роба одузета у поступку инспекцијског надзора 

комуналне инспекције града, у хуманитарне сврхе државним органима, установама социјалне 
заштите, васпитно-образовним установама, установама културе, хуманитарним организацијама 
и другим корисницима хуманитарне помоћи, као и за друге оправдане сврхе;  

13. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;  
14. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;  

14а доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у граду, у складу са законом;  
14б доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Београду;  

15.  утврђује услове и начин регресирања трошкова боравка деце у предшколским установама;  
16. утврђује услове и начин остваривања права на одмор и рекреацију деце у дечјем одмаралишту;  
17. образује стручна радна тела и 
18. врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима града. 

 
Градоначелник, као председник Градског већа, представља Градско веће, сазива и води његове 

седнице. 
Градоначелник, као председник Градског већа, одговоран је за законитост рада Градског већа. 
Градоначелник, као председник Градског већа, дужан је да обустави од примене акт Градског 

већа за који сматра да није сагласан закону. 
Градоначелник редовно извештава Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен 

захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града, а најмање два пута годишње. 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА 
Заменик замењује Градоначелника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Градоначелник је председник Градског већа. 
Заменик градоначелника је члан градског већа по функцији. 
Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити и одборници, а 

могу бити задужени за једну или више области из надлежности града. 
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
Градском управом руководи начелник градске управе. У случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност замењује га један од заменика начелника Градске управе за 
одређену област (у даљем тексту: секретар секретаријата) којег он одреди и који испуњава посебне 
услове за постављење на положај начелника градске управе прописане законом којим је уређен 
положај запослених у јединицама локалне самоуправе. Начелник Градске управе припрема 
правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи и доставља га градском 
већу на усвајање, у складу са законом. Начелник Градске управе распоређује службенике, осим 
службеника на положају, и намештенике у Градској управи. Начелник Градске управе може, ради 
унапређивања организације и метода рада и примене прописа о радним односима запослених у 
Градској управи, доносити акте, ако за њихово доношење, законом, није утврђена надлежност другог 
органа града. 

Према Одлуци о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16 и 
2/17). 

Секретар секретаријата 
Члан 23 

Секретаријатом руководи секретар, који организује рад секретаријата, стара се о правилном 
распореду послова и извршавању радних дужности запослених. 

Секретар представља секретаријат, доноси прописе, решења у управним и другим 
појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга секретаријата. 

Секретар је одговоран начелнику Градске управе и градоначелнику за рад и законито и 
благовремено обављање послова секретаријата. 

Заменик секретара 
Члан 24 

Секретар секретаријата може имати заменика, који за свој рад одговара секретару и начелнику 
Градске управе. 

Заменик секретара замењује секретара док је он одсутан или спречен и обавља одређене 
послове из делокруга секретаријата у оквиру овлашћења која му одреди секретар или начелник 
Градске управе. 

Секретар не може овластити заменика секретара за доношење прописа. 

Помоћник секретара 
Члан 25 

Секретар секретаријата има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају секретару. 
Помоћник секретара руководи заокруженом области рада секретаријата за коју се образује 

сектор. 

Јединица у саставу секретаријата 
Члан 26 

Секретаријат може имати једну или више јединица у саставу (у даљем тексту: јединица у 
саставу). 
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Јединица у саставу образује се за обављање послова, који по својој природи или обиму 
захтевају већу самосталност. 

Јединица у саставу може бити управа и дирекција. Управа и дирекција образују се ради 
обављања извршних и са њима повезаних стручних послова. 

Директор и помоћник директора јединице у саставу 
Члан 27 

Јединицом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара секретару. 
Директор може имати једног или више помоћника. 

Директор агенције 
Члан 31 

Агенцијом и заводом руководи директор, који за свој рад одговара начелнику Градске управе и 
градоначелнику. 

Заменик директора агенције 
Члан 32 

Директор агенције може имати заменика, који за свој рад одговара директору и начелнику 
Градске управе. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док 
је одсутан или спречен. 

Помоћник директора агенције 
Члан 33 

Директор агенције има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају директору. 
Помоћник директора руководи заокруженом области рада посебне организације за коју се 

образује сектор. 

Шеф канцеларије 
Члан 34 

Канцеларијом руководи шеф канцеларије. 
Шеф канцеларије за свој рад одговара начелнику Градске управе и градоначелнику. 

Заменик шефа канцеларије 
Члан 35 

Шеф канцеларије може имати заменика, који за свој рад одговара шефу и начелнику Градске 
управе. 

Заменик шефа помаже шефу у оквиру овлашћења које му он одреди и замењује га док је 
одсутан или спречен. 

Помоћник шефа канцеларије 
Члан 36 

Шеф канцеларије има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају шефу 
канцеларије. 

Помоћник шефа канцеларије руководи заокруженом области рада канцеларије за коју се 
образује сектор. 
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Члан 37, 38 и 39 

 (Брисано)  

Шеф подручне организационе јединице 
Члан 40 

Шеф подручне организационе Шеф подручне организационе јединице руководи подручном 
организационом јединицом, образованом у складу са актом којим се уређује унутрашње уређење 
комуналне полиције. 

Шеф подручне организационе јединице за свој рад и рад организационе јединице којом 
руководи одговара секретару Секретаријата за послове комуналне полиције. 

Шеф подручне организационе јединице може имати заменика, који за свој рад одговара 
секретару Секретаријата за послове комуналне полиције и шефу подручне организационе јединице. 

Директор службе 
Члан 43 

Службом руководи директор, који за свој рад одговара начелнику Градске управе и 
градоначелнику. 

Заменик директора службе 
Члан 44 

Директор службе може имати заменика, који за свој рад одговара директору и начелнику 
Градске управе. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док 
је одсутан или спречен. 

Помоћник директора службе 
Члан 45 

Директор службе има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају директору. 
Помоћник директора руководи заокруженом области рада службе за коју се образује сектор. 

Шеф кабинета 
Члан 46 

Кабинетом руководи шеф кабинета. 
Шеф кабинета председника Скупштине града за свој рад одговара председнику Скупштине 

града. 
Шеф кабинета градоначелника за свој рад одговара градоначелнику. 

Помоћник шефа кабинета 
Члан 47 

Шеф кабинета има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају шефу кабинета. 
Помоћник шефа кабинета руководи заокруженом области рада кабинета за коју се образује 

сектор. 
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Служба за буџетску инспекцију 
Радом Службе руководи директор, који за свој рад и рад Службе одговара градоначелнику. 

Директор Службе може имати највише 5 заменика који за свој рад одговарају директору Службе и 
градоначелнику. 

Заменици директора руководе одређеном области рада Службе, помажу директору у оквиру 
овлашћења која им он одреди и замењују га док је одсутан или спречен за рад. Заменика директора 
поставља и разрешава градоначелник. 

Службом руководи Нада Павловић Смоловић, директор, телефон: 715–7135. 
Служба има четири заменика директора и то у Сектору за буџетску инспекцију директних и 

индиректних корисника буџетских средстава града Београда, Сектору за буџетску инспекцију 
општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина, 
Сектору за буџетску инспекцију јавних предузећа основаних од стране града Београда и Сектору за 
студијско-аналитичке и нормативно-правне послове буџетске инспекције. 

Служба за интерну ревизију града Београда 
Радом Службе руководи директор, који за свој рад и рад Службе одговара градоначелнику. 
Директор обавља послове сагласно Правилнику о заједничким критеријумима за организовање 

и стандардима и методолошким упуствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору, Повељи интерне ревизије и Правилнику о унутршњем уређењу и систематизацији радних 
места у Служби за интерну ревизију града Београда. 

Директор Службе за интерну ревизију има заменике, који за свој рад одговарају директору и 
градоначелнику. Заменици директора руководе одређеном области рада Службе, помажу директору у 
оквиру овлашћења која им одреди и замењују га док је одсутан или спречен. 

Радом унутршње целине – сектором руководи руководилац сектора, који за свој рад и рад 
Сектора одговара заменику директора, директору и градоначелнику. Руководилац сектора 
координира рад запослених у Сектору, спроводи интерну ревизију, обавља и друге послове по налогу 
директора. 

Начелник одељења руководи одељењем и за свој рад и рад одељења одговара руководиоцу 
сектора, заменику директора и директору Службе. 

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
Радом Службе руководи директор, који за свој рад одговара Градоначелнику. Директор Службе 

може имати највише пет заменика, који за свој рад одговарају директору Службе и Градоначелнику.  
Заменици директора руководе одређеном области рада Службе, помажу директору у оквиру 

овлашћења која им он одреди и замењују га док је одсутан или спречен. 
Радом унутрашње целине – одељењем руководи руководилац одељења, који за свој рад и рад 

одељења којим руководи, одговара заменику директора за одређену област и директору Службе. 
 
Повратак на садржај. 
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ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

Према Закону о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010)  
Члан 11 

Рад органа државне управе је јаван. 
Органи државне управе дужни су да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се 

уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Према Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007)  
Члан 71 

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду 
преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин. 

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да грађанима у остваривању њихових 
права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења. 

Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење 
притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. 

На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да одговоре у 
року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. 

Према Закону о главном граду („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007)  
Члан 48 

Органи и службе Града дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног 
информисања и на други прикладан начин. 

Органи и службе Града дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају 
потребне податке, објашњења и обавештења. 

Органи и службе Града дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на 
неправилан однос запослених. 

На поднете притужбе органи и службе Града дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако 
подносилац притужбе захтева одговор. 

Према Статуту града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013)  
Члан 17 

Рад органа града је јаван. 
Јавност рада, по правилу, обезбеђује се:  

1. издавањем промотивних и информативних публикација, сарадњом са медијима, презентовањем 
одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентација;  

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа града;  
3. и на друге начине утврђене овим статутом. 

Јавност у раду органа града може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним 
законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом. 
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Прем Пословнику Скупштине града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 15/2009, 
14/2010 и 32/2010)  
IX - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 

Члан 131 
Рад Скупштине доступан је јавности. 

Члан 132 
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 

Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 
Члан 133 

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

Грађани заинтересовани за присуство седници подносе писани захтев председнику Скупштине 
најкасније 48 часова пре часа одређеног за почетак седнице. 

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

Члан 134 
Скупштина и њена радна тела, на образложени предлог председника Скупштине, сталног 

радног тела, Градског већа или најмање десет одборника, изузетно могу ограничити или искључити 
јавност из свог рада, у складу са законом. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује без расправе. 
Члан 135 

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, 
других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из 
рада Скупштине и њених радних тела. 

Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада 
на седницама Скупштине и њених радних тела. 

Члан 136 
Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине, уколико 

Скупштина друкчије не одлучи, у складу са чланом 134. овог пословника. 
Члан 137 

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. 
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Градске управе, 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. 

Према Пословнику Градског већа града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 7/2009, 
18/2010, 5/2012 и 46/2012)  
Јавност рада 

Члан 5 
Рад Већа доступан је јавности. 
За јавност рада Већа одговоран је председник Већа. 
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Према Одлуци о градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 8/2013 - 
пречишћен текст, 9/2013 - испр., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014 и 44/2014)  
Јавност рада 

Члан 10 
Рад Градске управе је јаван. 
Организационе јединице дужне су да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се 

уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

РАДНО ВРЕМЕ 
Према „Решењу о распореду радног времена у Градској управи града Београда, Градском већу 

града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску 
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Служби за централизоване јавне набавке и 
контролу набавки” („Сл. лист града Београда”, бр. 42/2014) које се примењује почевши од 12. маја 
2014. године. 

1. У Градској управи града Београда, Градском већу града Београда, Градском јавном 
правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну 
ревизију града Београда и Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, радно 
време почиње у 7.30 часова и завршава се у 15.30 часова. 

2. Од распореда радног времена из тачке 1. овог решења, утврђују се следећи изузеци:  
2.3. У Секретаријату за управу Градске управе града Београда – Сектору за лична стања грађана, 

вођење матичних књига и изборна права, радно време у одељењима и одсецима за лична 
стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, са седиштем у просторијама 
градских општина града Београда, усклађује се са радним временом управа градских 
општина, 

2.4. У Секретаријату за финансије Градске управе града Београда, радно време одељења Управе 
јавних прихода са седиштем у просторијама градских општина града Београда, усклађује се 
са радним временом управа градских општина, 

2.5. У Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, инспекцијски 
послови се обављају у две смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.00 часова и 
завршава се у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 часова и завршава се 
у 22.00 часа. У Сектору за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције, 
инспекцијски послови се обављају и суботом, недељом и у дане државних и верских 
празника, 

2.6. У Секретаријату за послове комуналне полиције - Подручној организационој јединици за 
град Београд, послови се обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и 
у дане државних и верских празника, и то: за комуналне полицајце - вође патрола који раде 
у ауто патролама, комуналне полиције распоређене у Одсецима Београд север – запад, 
исток, центар, југ, реке, језера и приобаље на пословима шефа Одсека, руководиоца групе, 
оператора на радио везама и оператора на телефонским везама, по систему четворосменског 
радног времена (12 часова дневног рада – 24 часа непрекидног одмора, односно 12 часова 
континуираног дневног и ноћног рада – 48 часова непрекидног одмора), а за комуналне 
полицајце и комуналне полицајце – вође патрола који раде у пешачким патролама, послови 
се обављају у две смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.00 часова и завршава 
се у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 часова и завршава се у 22.00 
часа. Комунални полицајци распоређени у Одсеку за планирање послова и координацију, 
обављају послове у две смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.30 часова и 
завршава се у 15.30 часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 часова и завршава се 
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у 22.00 часа. Послови диспечера и магационера опреме, обављају се радним даном, суботом, 
недељом и у дане државних и верских празника, у две смене, с тим да радно време прве 
смене почиње у 7.00 часова и завршава се у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње 
у 14.00 часова и завршава се у 22.00 часа, 

2.7. У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију 
односа са грађанима – Сектору Београдски позивни центар, послови се обављају у две 
смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.00 часова и завршава се у 15.00 часова, а 
радно време друге смене почиње у 14.00 часова и завршава се у 22.00 часа, 

2.8. У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријату за саобраћај и Служби 
за опште послове, у циљу реализације пројекта ефикаснијег издавања грађевинских дозвола, 
радно време у Услужном центру за урбанистичко-грађевинске послове почиње у 10.00 
часова и завршава се у 18.00 часова. 

3. Изузетно, од распореда радног времена утврђеног у тач. 1. и 2. овог решења, начелник Градске 
управе града Београда, на предлог руководиоца организационе јединице Градске управе града 
Београда, може извршити прерасподелу радног времена и на други начин. 
Комуникацију са медијима у циљу остваривања приступа (акредитације) најављеном догађају 

или скупу у организацији Града Београда, његових секретаријата, служби и организација, остварује 
Сектор за маркетинг и односе са медијима путем мејла: info.pr@beograd.gov.rs телефона: 011/7157-
435, особе за контакт: Биљана Богдановић и Драгана Ђорђевић, стручни сарадници. 

Након што се представник штампаног или електронског медија, или портала, једном акредитује 
и уђе у базу података, налази се на списку медија који се ажурира пре сваког догађаја. Списак је 
основ за евиденцију писуства медија и није неопходно накнадно акредитовање (осим у изузетним 
случајевима из разлога безбедности на захтев Службе обезбеђења). 

Сектор за информисање, такође, комуницира са новинарима у циљу пружања информација од 
интереса за јавно информисање, путем мејла: redakcija. redakcija.beoinfo@gmail.com и на телефон 
011/7157-447. Особа за контакт Јасна Царичић, уредник новинар. 

Јавност седница Скупштине града Београда. Пословником Скупштине града Београда 
регулисана је област јавности у раду (Члан 132. Представници средстава јавног информисања имају 
право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о 
њиховом раду). 

Такође, сав радни материјал припремљен за седницу Скупштине града доступан је новинарима 
(Члан 135. Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 
одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о 
питањима из рада Скупштине и њених радних тела. Представницима средстава јавног информисања 
обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела. Члан 
136. Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине, уколико 
Скупштина друкчије не одлучи, у складу са чланом 134. овог пословника). 

Правни основ: Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. априла 2009. године, на 
основу члана 12. тачка 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/2007) и чл. 31. и 
49. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/2008), донела је Пословник 
Скупштине града Београда (www.beograd.rs). 

Могућност присуства грађана седницама Скупштине града Београда такође је регулисана 
Пословником Скупштине града Београда и опредељена је пре свега дневним редом, физичким 
простором и временским трајањем седница. (Члан 133. Седници Скупштине имају право да, по 
одобрењу председника Скупштине, присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства 
јавности. Грађани заинтересовани за присуство седници подносе писани захтев председнику 
Скупштине најкасније 48 часова пре часа одређеног за почетак седнице. Председник Скупштине 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 79

може ограничити укупан број грађана који може да присуствује седници, ако је то потребно ради 
обезбеђивања несметаног тока седнице. Члан 134. Скупштина и њена радна тела, на образложени 
предлог председника Скупштине, сталног радног тела, Градског већа или најмање десет одборника, 
изузетно могу ограничити или искључити јавност из свог рада, у складу са законом. О предлогу из 
става 1. овог члана Скупштина одлучује без расправе). 

Због обавезе да се обезбеди физичко присуство одборника Скупштине града заседањима ради 
утврђивања кворума, функционера града Београда, као и представника медија који прате рад 
Скупштине у циљу јавног извештавања, а због релативне просторне скучености сале у којој се 
одржавају седнице Скупштине града и ограниченог броја места (Трг Николе Пашића бр.6.), није увек 
могуће изаћи у сусрет захтевима грађана да присуствују седницама Скупштине града у самој сали где 
се седнице одржавају. 

У складу са Пословником о раду, излази се у сусрет појединачним захтевима грађана и 
омогућава се присуство у великом холу испред сале за седнице, који је опремљен великим тв 
екранима и озвучењем, и где је могуће пратити директан пренос седнице. 

Ради остваривања увида у информације од јавног значаја, а које су у домену рада и 
надлежности Службе за информисање, као и других информација од општег интереса за јавност, 
Служба омогућава приступ. Контакт особа је Вељко Радојевић, дипломирани правник, број телефона: 
7157-812, 7157-453, veljko.radojevic@beograd.gov.rs. 

Ради остваривања контакта у вези са свим информацијама на званичној интернет-презентацији 
града Београда www.beograd.rs, може се контактирати Мирјана Симеуновић, начелница Одељења за 
односе с медијима у Сектору за маркетинг и односе са медијима, на број телефона: 7157-436, 
mirjana.simeunovic@beograd.rs. 

Правни основ за ова задужења и поступања је Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Службе за информисање града Београда, Н-01број: 110/5/14. 

Приказ начина на који поједине организационе јединице у оквиру Градске управе града 
Београда остварују јавност у свом раду. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Сходно члану 9. Одлуке о Градској управи града Београда („Сл.лист града Београда“ бр. 

126/2016, 2/2017 и 36/2017), организационе јединице дужне су да омогуће увид у свој рад, према 
закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, и то представља основно 
начело деловања Градске управе. Секретаријат за комуналне и стамбене послове ставља на увид 
јавности све информације од јавног значаја које су у поседу овог Секретаријата, а нису означене као 
тајна, у складу са законом. Према Закону о локалној самоуправи, државни органи су дужни да 
јавности омогуће увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја. 

Јавност рада ове организационе јединице огледа се кроз припрему одговора на питања 
навинара, физичких и правних лица и одговори на питања изнетим у захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја, прослеђују се овлашћеном лицу за поступање по захтевима за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, Ирени Љубомировић Иванковић, дипл. правник. 
самосталном стручном сараднику – координатор у Кабинету председника Скупштине града. Такође, 
дају се одговори на питања и представке грађана и правних лица, упућених овом Секретаријату, 
електронским путем и писаним путем. 

Правна и физичка лица се обраћају Секретаријату писаним путем на адресу Краљице Марије 
бр. 1. и на e-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs. 

Пријем странака је радним данима од 7.30-15.30 часова. 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 80

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јавност рада обезбеђује се омогућавањем непосредног приступа Секретаријату, давањем 

информација од јавног значаја, и то на следећи начин:  
– Пријем странака радним даном од 8 до 14 часова и давање информација о кретању предмета и 

омогућавање странкама да се непосредно изјасне о предметима, као и да изврше увид у списе 
предмета, контакт са странкама путем телефона и e-mailom током целог радног времена, 

– Давање одговора у писаној форми на представке и поднеске, непосредно поднетих 
секретаријату или преко кабинета градоначелника, начелника управе града Београда и разних 
државних органа, везано за рад Секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Радно време: На основу Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда, 

Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, Служби за 
буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 42/2014 и 91/2014), у Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, 
инспекцијски послови се обављају у две смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.00 часова 
и завршава се у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 часова и завршава се у 22.00 
часа. У Сектору за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције, инспекцијски послови се 
обављају и суботом, недељом и у дане државних и верских празника. 

Адреса: 27. марта бр. 43–45, 11000 Београд 
Маил: inspеkciја@bеоgrаd.gоv.rs 
Телефон: 330-9191 
Секретаријат за инспекцијске послове ставља на увид јавности све информације од јавног 

значаја које су у поседу овог Секретаријата, а нису означена као тајна, у складу са законом. 
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја подноси се у писаној 

и усменој форми у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се у писаној форми, на адресу: 
Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове, 27. марта бр. 43–45, 11000 
Београд, путем редовне поште и личном предајом на Писарници или у електронској форми, 
овлашћеном службеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја из делокруга рада Градске управе града Београда, е-маил: irena.ljubomirovic@beograd.gov.rs, 
именованом на основу Решења о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја („Службени лист града Београда”, бр. 63/2013). 

Сви захтеви се разматрају на исти начин и под једнаким условима и поштују се услови и рокови 
за поступање по захтеву прописани законом. 

Секретаријат за инспекцијске послове у свом раду остварује јавност рада применом Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоураве, као и применом одредаба 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у складу са којима су дужни да 
јавности омогуће увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја. 

Обавештавање јавности о раду органа државне управе 
Секретаријат је дужан да обавештавај јавност о свом раду и преко средстава јавног 

информисања, као и на други прикладан начин. Запослени који су овлашћени за припрему 
информација и података везаних за обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и 
благовременост. 
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Дужност обавештавања странака и грађана 
Секретаријат је дужан да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима се ради са 

странкама, обавештава странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, 
о своме делокругу рада, о органу који надзире његов рад и начину контакта с њим и о другим 
подацима битним за јавност рада и односе са странкама. 

Секретаријат је дужан да пружа информације преко телефона и других средстава везе којима су 
технички опремљени. 

Поступање са притужбама 
Секретаријат је дужан да свима омогући прикладан начин за подношење притужби на рад и на 

неправилан однос запослених. 
На поднету притужбу, Секретаријат је дужан да одговори у року од 15 дана од дана пријема 

притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор. 
Секретаријат је дужан да одлучује по притужбама на рад инспектора и да припрема материјал 

за Комисију за координацију инспекцијског надзора у случају када се подносилац притужбе који је 
незадовољан одлуком о притужби обрати Комисији, 

Однос са странкама 
Секретаријат мора остварити примерен однос са странкама и примати странке у току радног 

времена. 
Означавање органа локалне самоуправе 
На зградама у којима су смештене организационе јединице Градске управе града Београда 

истичу се назив организационе јединице, грб и застава града Београда. 
На улазу у службену просторију истичу се лична имена, функција или радно место лица која у 

њој раде, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче се назив организационе јединице. 
Информације од јавног значаја 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја се уређују права на приступ 

информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите 
интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. 
Информација од јавног значаја, у смислу тог 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. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат у свом раду остварује јавност рада применом одредаба статута Града Београда као 

Одлуке о градској управи града Београда и применом одредаба чланова 1, 2, 5. и 6. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010). 

Секретаријат је дужан да јавности омогући увид у свој рад према закону којим се уређује 
слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Обавештавање јавности о раду органа државне управе 
Органи државне управе, као и локалне самоуправе, дужни су да обавештавају јавност о свом 

раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин. 
Запослени који су овлашћени за припрему информација и података везаних за обавештавање 

јавности одговорни су за њихову тачност и благовременост. 
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Дужност обавештавања странака и грађана 
У Секретаријату за социјалну заштиту дужни су да на примерен начин, пре свега у 

просторијама у којима раде са странкама, обавештавају странке о њиховим правима, обавезама и 
начину остваривања права и обавеза, своме делокругу, о органу државне управе који надзире њихов 
рад и начину контакта с њиме и о другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама. 

Запослени у Секретаријату дужни су да пружају информације преко телефона и других 
средстава везе којима су технички опремљени. 

Давање мишљења 
На тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о 

примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана. 
Мишљења која даје служба Секретаријата нису обавезујућа. 
Поступање са притужбама 
У Секретаријату су дужни да свима омогуће прикладан начин за подношење притужби на свој 

рад и на неправилан однос запослених. 
На поднету притужбу орган управе дужан је да одговори у року од 15 дана од дана пријема 

притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор. 
Однос са странкама 
Радници Секретаријата остварују примерен однос са странкама и примају странке у току радног 

времена. 
Означавање Секретаријата за социјалну заштиту 
На згради у којој је смештени Секретаријат истиче се назив органа, грб и застава Републике 

Србије и града Београда. 
На улазу у службену просторију истичу се лична имена, функција или радно место лица која у 

њој раде, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче се назив органа. 
Информација од јавног значаја 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 (папир, трака, 
филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум 
настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства 
информације. 

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. 

Правила о искључењу јавности рада 
Правила о искључењу јавности рада Секретаријат остварује применом одредаба чланова 9, 10, 

13. и 14. наведеног Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
Тако:  
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја, ако би тиме:  
1. угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;  
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2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 
дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или 
спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично 
суђење;  

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;  
4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежао остварење оправданих економских интереса;  
5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, 
односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити 
тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом 
за приступ информацији. 
Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. 
У овом случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације (број 

службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена, осим ако 
је то општепознато. 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица 
на које се тражена информација лично односи, осим:  

6. ако је лице на то пристало;  
7. ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о 

носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију 
коју то лице врши;  

8. ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало 
повода за тражење информације. 
Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја 
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, 
нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним 
информацијама или када се тражи превелики број информација. 

Остали подаци од значаја за јавност рада Секретаријата 
За лица са инвалидитетом постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налази Секретаријат за 

социјалну заштиту. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Рад Секретаријата за заштиту животне средине је јаван. Јавност рада уређена је Одлуком о 

Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, („Службени лист града Београда“, 
бр. 126/16, 2/17 и 36/17). Секретаријат за заштиту животне средине, као организациона јединица 
Градске управе града Београда, дужан је да јавности омогући увид у свој рад у складу са законом 
којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја достављају се преко Иренe Љубомировић 
Иванковић, овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у 
органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву која је одговорна и за ажурирање и 
тачност информација садржаних у Информатору о организацији и раду органа града. 
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Ступањем на снагу Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну 
средину, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине, почетком 2005. године, на интернет 
презентацији града Београда www.beograd.rs и у најмање једном дневном штампаном средству јавног 
информисања, Секретаријат за заштиту животне средине започео је да објављује обавештења 
јавности о поступцима процене утицаја пројеката на животну средину. У тим поступцима јавност се 
обавештава о праву на увид у захтеве и документацију која је поднета уз захтев, затим о времену и 
месту јавног увида, јавне презентације и расправе о студији о процени утицаја планираног или 
затеченог пројекта на животну средину, као и о одлукама и разлозима на којима је заснована одлука 
Секретаријата. У оквиру поступка одлучивања, заинтересована јавност, поред права на увид у 
захтеве, документацију и доказе и права на одговоре на постављена питања, има право и да достави 
своје мишљење, право да изјави жалбу, односно право да поднесе тужбу суду за управне спрове ако 
је одлука коначна у управном поступку. 

О поступцима стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину јавност се 
обавештава и учествује у одлучивању у оквиру излагања на јавни увид плана или програма. 

Од 2009. године, а ступањем на снагу Закона о управљању отпадом, Закона о заштити ваздуха, 
Закона о заштити од нејонизујућих зрачења и Закона о заштити природе, на интернет презентацији 
града Београда објављују се и информације о издавању дозвола оператерима за управљање отпадом, а 
о поступцима процене утицаја извора нејонизујућих зрачења (базне станице мобилне телефоније) на 
животну средину, подацима о квалитету ваздуха добијеним контролом квалитета ваздуха, као и о 
поступцима покренутим за проглашење заштићених природних добара и подручја – обавештења 
јавности се објављују и у штампаним медијима и обезбеђује доступност свих података и информација 
које се односе на те поступке. 

Наведени поступци и обавезе надлежног органа који су прописани овим законима - у целини 
обезбеђују: право на инфромацију, право на учешће у поступку одлучивања и право на правну 
заштиту. 

Сви запослени, у оквиру својих послова, директно су укључени у све видове комуникације са 
лицима заинтересованим за податке о покренутим и спроведеним поступцима одлучивања о 
захтевима који се односе на изградњу и рад постројења, односно за информације од јавног значаја. 
Запослени је дужан да у отвореној комуникацији, на професионалан и одговоран начин задовољи 
захтев заинтересованог лица, пружи податке и доказе и да учини доступним сваку информацију, 
односно документ који је у поседу Секретаријата. 

Преко сервиса „Беоинфо” обезбеђена је електронска комуникација са заинтересованим лицима 
кроз одговоре на постављена питања, заказивање увида и др. 

На интернет презентацији града Београда се редовно ажурирају подаци о делокругу рада 
Секретаријата, активностима на припреми и доношењу планова, програма и пројеката. 

Већина предлога, односно усвојених докумената Секретаријата је доступна у PDF формату на 
интернет презентацији града Београда. 

Од свог оснивања (1990) Секретаријат за заштиту животне средине у складу са законом 
објављује податке о стању, односно квалитету животне средине (вода, ваздух, земљиште, ниво буке, 
ниво радиоактивности) у средствима информисања. Од 2005. године сви подаци и обавештења се 
објављују и на интернет презентацији града Београда. 

Радно време Градске управе града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине је од 
7,30 до 15,30 часова и у том периоду врши се пријем странака, без ограничења. Запослени користе 
дневни одмор обезбеђујући непрекидан рад сектора, односно одељења. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Радно време: На основу Решења о распореду радног времена у Градској управи града 
Београда, Градском већу града Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику грађана, 
Служби за буџетску инспекцију и Служби за интерну ревизију града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/2014 и 91/2014), у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе 
града Београда, комунално-полицијски послови се обављају од 00-24 часа радним данима, суботом, 
недељом и у дане државних и верских празника. Радно време администрације обавља се радним 
данима и почиње у 07.30 часова, а завршава се у 15.30 часова. 

Адреса: Макензијева бр. 31, 11000 Београд 
Маил: komunalna.policija@bеоgrаd.gоv.rs 
Телефон: 2453-142 
Секретаријат за послове комуналне полиције ставља на увид јавности све информације од 

јавног значаја које су у поседу овог Секретаријата, а нису означена као тајна, у складу са законом. 
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја подноси се у писаној 

и усменој форми у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се у писаној форми, на адресу: 
Градска управа града Београда, Секретаријат за послове комуналне полиције, Макензијева бр. 31, 
11000 Београд, путем редовне поште и личном предајом на Писарници или у електронској форми, 
овлашћеном службеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја из делокруга рада Градске управе града Београда, е-маил: irena.ljubomirovic@beograd.gov.rs, 
именованом на основу Решења о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја („Службени лист града Београда”, бр. 63/2013). 

Сви захтеви се разматрају на исти начин и под једнаким условима и поштују се услови и рокови 
за поступање по захтеву прописани законом. 

Секретаријат за послове комуналне полиције у свом раду остварује јавност рада применом 
Закона о државној управи, као и применом одредаба Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја. 

Према Закону о локалној самоуправи, државни органи су дужни да јавности омогуће увид у 
свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Обавештавање јавности о раду органа државне управе 
Секретаријат је дужан да обавештава јавност о свом раду и преко средстава јавног 

информисања, као и на други прикладан начин. Запослени који су овлашћени за припрему 
информација и података везаних за обавештавање јавности одговорни су за њихову тачност и 
благовременост. 

Дужност обавештавања странака и грађана 
Секретаријат на примерен начин, пре свега у просторијама у којима се ради са странкама, 

обавештава странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, о своме 
делокругу рада, о органу који надзире његов рад и начину контакта с њим и о другим подацима 
битним за јавност рада и односе са странкама. Секретаријат је дужан да пружа информације преко 
телефона и других средстава везе којима су технички опремљени. 

Поступање са притужбама 
Секретаријат је дужан да свима омогући прикладан начин за подношење притужби на рад и на 

неправилан однос запослених. 
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Притужба на рад комуналног полицајца сe пoднoси у рoку oд 30 дaнa oд дaнa кaдa je дo пoврeдe 
дoшлo, у складу са Прaвилником o нaчину и пoступку вршeњa кoнтрoлe кoмунaлнe пoлициje, a 
рaзмaтрa je и свe oкoлнoсти у вeзи сa њoм утврђуje секретар Секретаријата за послове кoмунaлнe 
пoлициje или лицe кoje секретар oвлaсти дa рeшaвa притужбe  

Секретар Секретаријата за послове кoмунaлнe пoлициje, oднoснo oвлaшћeнo лицe, o свoм стaву 
и eвeнтуaлним мeрaмa кoje je прeдузeo мoрa пoднoсиoцa притужбe дa oбaвeсти дoстaвљaњeм писaнoг 
oдгoвoрa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa притужбe, чимe je пoступaк пo притужби зaкључeн. 

Однос са странкама 
Секретаријат остварује примерен однос са странкама и прима странке сваког радног дана од 

10.00 до 12.00 часова, осим среде када је пријем странака од 16.00 до 18.00 часова.  
Означавање органа локалне самоуправе 
На зградама у којима су смештене организационе јединице Градске управе града Београда 

истичу се назив организационе јединице, грб и застава града Београда. 
На улазу у службену просторију истичу се лична имена, функција или радно место лица која у 

њој раде, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче се назив организационе јединице. 
Информације од јавног значаја 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја се уређују права на приступ 

информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите 
интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. 
Информација од јавног значаја, у смислу тог 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. 

 
Повратак на садржај. 
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СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА 

Информације од јавног значаја које су тражили претежно грађани, и у знатно мањем обиму 
медији, удружења, невладине организације, и други, односиле су се на разне области које су у 
надлежности органа града. 

Неке од тражених информација су следеће:  
– Акт о уређењу простора и урбанистичко- техничким условима за формирање Блока 22 и Блока 

24 на Новом Београду;  
– Достава информације да ли је Град Београд донео одлуку или други акт о поступању са 

принудно уклоњеним возилима;  
– Достава информације на основу ког акта је прописана обавеза родитеља за достављање 

потврде Фонда ПИО о уписаном стажу осигурања за родитеље при упису деце у предшколску 
установу;  

– Достава информације у вези анекса уговора о откупу станова којима је вршено усклађивање 
уговорених површина станова са површинама из катастра непокретности;  

– Достава информације о уговору којим је поверено право превоза путника на линији А1 која 
саобраћа до Aеродрома „Никола Тесла” у Београду који је закључен змеђу Дирекције за јавни 
превоз и превозника;  

– Достава информације о томе када је Град Београд донео одлуку о смањивању субвенција за 
плаћање услуга ЈКП „Инфостан” по основу учешћа у ратовима 90-тих година;  

– Захтев за увидом у податке за колики број деце, односно за колико пратилаца деце су 
закључени уговори о обављању привремених послова са личним пратиоцима од 20. јануара 
2014. године;  

– Достава копије записника сачињеног од стране Секретаријат за послове комуналне полиције 
по пријави станара због буке из једног од станова у стамбеној згради у време трајања кућног 
реда;  

– Достава информације коју стопу инфлације примењује ЈКП „Инфостан” приликом 
усклађивања цена услуга са инфлацијом;  

– Достава информације о раду Секретаријата за инспекцијске послове за 2014. годину;  
– Достава информације о раду Секретаријат за послове комуналне полиције за 2014. годину;  
– Достава информације о томе на основу чега се уз рачун за ЈКП „Инфостан” достављају 

уплатнице за плаћање донација. 
Најчешће тражене информације од појединих организационих јединица Градске управе 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
– Информације за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности Секретаријата за 

јавне приходе тражили су грађани, адвокати и извршни повериоци у судским поступцима и то:  
– податке и документацију о непокретностима других пореских обвезника 
– податке и документацију о основаности задужења изворним јавним приходима из 

надлежности Секретаријата за јавне приходе 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Најчешће се захтеви тражилаца информација од јавног значаја односе на:  

– вршење увида у плански акт, 
– вршење увида у акта донета у току процедуре доношења урбанистичких планова и Комисије 

за планове и 
– вршење увида у предмете и издата акта Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове. 

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Информације тражене у захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, из 

надлежности овог секретаријата:  
– Информације у вези донетог Закона о становању и одржавању стамбених зграда;  
– информације у вези поступка формирања и регистрације стамбених заједница;  
– информације у вези поступка избора управника стамбених заједница и именовања 

професионалних управника;  
– информације у вези услова око именовања чланова Надзорних одбора у Јавним комуналним 

предузећима;  
– информације у вези спроведеног конкурса у 2016. години, за именовање директора за ЈКП 

„Инфостан технологије”;  
– достављање молби за инсертације уплатница уз рачуне обједињене наплате ЈКП „Инфостан 

технологије”. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
У периоду од 01.01.2017. године до 31.10.2017. године, примљено је и обрађено 85 предмета по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и то:  
– по 42 захтевa, достављени су одговори по траженим информацијама,  
– по 17 захтева, достављање су одговори са фотокопијама докумената који садрже тражену 

информацију, 
– по 17 захтева, достављање су фотокопије докумената који садрже тражену информацију,  
– 4 захтева су прослеђено на поступање надлежном органу и обавештен тражилац информације, 
– по 4 захтева је омогућен увид у списе предмета и фотокопија тражених докумената, 
– по 1 жалби изјављеној Поверенику, достављен је одговор на жалбу. 

Информације које су претежно тражене односиле су се на достављање одговора и 
документације која садржи информације о преузетим мерама инспекцијског надзора везано за: стање 
путне мреже, стање хоризанталне и вертикалне сигнализације, контролу превозника у градском и 
приградском саобраћају, контролу нивоа буке коју емитују уређаји и опрема за обављање 
угоститељске делатности, контролу недозвољеног насипања у инундационом подручју, 
оспособљавање насипске капије, постављање стубића и рампи на Савском насипу, контролу 
одржавања и заузећа јавних зелених површина и др. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Тражене информације од јавног значаја од јануара 2017. до новембра 2017. године, односно 

нека од питања које су тражили појединци по основу остваривања права на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, односила су се на следеће:  

– износ дуговања корисника услуга према предшколским установама по основу боравка деце, 
– број уписане деце у предшколским установама на територији града Београда, 
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– укупан износ који се месечно издваја из буџета Града за потребе рада предшколских установа, 
– укупан месечни новчани износ који уплаћују корисници услуга предшколским установама, 
– укупан број регресиране деце по разним основама, 
– број ангажованих личних пратилаца, 
– висина обезбеђених средстава за инвестиционо и текуће одржавање школа. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Информације од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесу информације којима 
располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у 
одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Тражилац информације подноси писани захтев за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја и то најчешће директно Секретаријату за заштиту животне средине, 
преко Писарнице Градске управе града Београда или електронском поштом, а исто тако и преко лица 
овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у органима града 
Београда. 

Од тражиоца информације не тражи се да наведу разлоге за подношење захтева. 
У зависности од конкретног случаја удовољава се и непосредним, усменим захтевима које 

тражилац остварује у службеним просторијама Секретаријата. 
Најчешће тражене информације у 2017. години односе се на изградњу и постављање базних 

станица мобилне телефоније, процењеног утицаја нејонизујућих зрачења на здравље људи и животну 
средину, информације о пројекту јавно приватног партнерства за град Београд за пружање услуге 
третмана и одлагања комуналног отпада у депонији Винча, о буџетском фонду за заштиту животне 
средине, Стратегији развоја Београда 2017-2021. итд. 

Питања у вези Пројекта јавно приватног партнерства за град Београд за пружање услуге 
третмана и одлагања комуналног отпада у депонији Винча поставила су правна и физичка лица од 
којих наводимо неколико- 

– Посланичка група „Доста је било”, 
– Зелена странка, 
– Немања Тодоровић, у име „Elixir Group”, 
– Ортачко адвокатско друштво Јанковић, Поповић, Митић 
– Добрица Веселиновић 

У вези Буџетског фонда за заштиту животне средине питања је поставио Еколошки центар 
„Станиште”, 

У вези Стратегије развоја Београда 2017-2021 питања је између осталих поставило и Удружење 
грађана „Епар оипа Србија”, 

У вези изградње и постављања базних станица мобилне телефоније на зграде за колективно 
становање, питања су постављали председници Скупштина станара наведених зграда. 

На сва питања, подносиоци захтева су добили одговоре у најкраћем року, а уколико захтев није 
поднет путем лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у 
органима града Београда, о захтеву је наведено лице обавештено с тим што је уз допис приложен и 
одговор подносиоцу заахтева. 

 
Повратак на садржај. 
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ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

Према Статуту града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013)  

ГРАД БЕОГРАД 

Члан 25 
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:  

1.  доноси дугорочни и средњорочни програм развоја града и појединих делатности, са 
пројекцијом финансирања;  

1. а доноси стратегију регионалног развоја за територију града, у складу са Националним планом 
регионалног развоја и обавља друге послове у области регионалног развоја;  

2. доноси програме и спроводи пројекте економског развоја града и стара се о унапређењу општег 
оквира за привређивање и запошљавање, као и за равномернији развој града; организује и 
спроводи јавне радове од интереса за град;  

3. доноси регионални просторни план за подручје града и просторни план за делове 
административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног 
урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе; доноси 
програм имплементације регионалног просторног плана;  

4. доноси урбанистичке планове; издаје појединачне акте у области планирања и уређења простора 
у складу са законом, осим оних које у складу са овим статутом издаје градска општина; образује 
локални информациони систем планских докумената и стања у простору; оснива јавно 
предузеће за обављање послова просторног и урбанистичког планирања; врши инспекцијски 
надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији града, за изградњу и 
реконструкцију објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине;  

4. издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката преко 800 m2 бруто развијене 
грађевинске површине и бензинских станица, као и саобраћајница и објеката линијске, односно 
комуналне инфраструктуре осим оних за које у складу са овим статутом грађевинску дозволу 
издаје градска општина; издаје грађевинске дозволе за објекте, односно делове објеката 
изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу 
(легализација) на територији града; врши послове инспекцијског надзора над изградњом 
објеката за које грађевинску дозволу издаје град;  

5. а уређује и обезбеђује услове и мере које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања 
објекта који представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за 
безбедност саобраћаја;  

5. доноси буџет и завршни рачун буџета града;  
6.  утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада; утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе града;  
7. уређује и обезбеђује услове обављања и развоја комуналне делатности; обезбеђује 

организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање 
комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система; одлучује о начину 
обављања комуналне делатности; оснива јавна предузећа или привредна друштва за обављање 
комуналне делатности на територији града или делу територије града; уређује опште услове 
одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; врши инспекцијски надзор у 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 91

комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града Београда и уређује друга 
питања у вези са обављањем комуналне делатности;  

8. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; обезбеђује 
услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и у том циљу 
оснива јавно предузеће за припрему програма, уређивање грађевинског земљишта и старање о 
заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта; прописује мерила за 
обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп 
грађевинско земљиште у јавној својини у складу са законом и другим прописима и врши друге 
послове у вези са грађевинским земљиштем које у складу са законом врши власник;  

9. уређује и обезбеђује постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 
мобилијар), споменика и спомен-обележја на површинама јавне намене, балон хала спортске 
намене и надстрешница у јавном превозу путника;  

10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора који је у јавној својини града, односно 
којим управља, уређује висину закупнине пословног простора, врши надзор над коришћењем 
пословног простора, за вршење послова везаних за коришћење, управљање и надзор над 
коришћењем пословног простора може основати јавно предузеће или друштво капитала и врши 
друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима 
града;  

11. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину 
накнаде за одржавање стамбених зграда;  

12. стара се о заштити животне средине, доноси стратешке планове и програме заштите и 
унапређења животне средине, управљања отпадом, очувања и развоја природних вредности, 
односно акционе и санационе планове за територију града, у складу са стратешким 
документима и својим интересима и специфичностима, одређује приоритете за санацију и 
ремедијацију подручја од локалног значаја и утврђује накнаду за заштиту и унапређење животне 
средине;  

13.  (брисана)  
14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;  
15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији 

града;  
16. оснива робне резерве за територију града и утврђује њихов обим и структуру, у складу са 

законом;  
17. оснива установе и организације у области здравствене заштите, дечје заштите, туризма и у 

другим областима, у складу са законом и прати и обезбеђује њихово функционисање;  
18. оснива установе у области предшколског васпитања и образовања, стара се о њиховој 

изградњи, капиталном одржавању, пројектном планирању и опремању, прати и обезбеђује 
њихово функционисање и врши друге послове у овој области, осим оних које, у складу са овим 
статутом, обавља градска општина;  

19. оснива установе у области основног образовања; стара се о изградњи, капиталном одржавању, 
пројектном планирању и опремању установа у области основног и средњег образовања; прати и 
обезбеђује њихово функционисање и врши друге послове у овој области, осим оних које у 
складу са овим статутом обавља градска општина;  

20. доноси програм развоја спорта на нивоу града; оснива установе и организације у области 
спорта, прати и обезбеђује услове за њихово функционисање; учествује у планирању, изградњи 
и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и 
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реквизита; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од 
интереса за град;  

21. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, 
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка 
лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у 
социјалној заштити, обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица 
из нехигијенских насеља;  

22. а обезбеђује услове за развој социјалног становања на територији града; доноси локалну 
стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом социјалног становања и програме 
социјалног становања; оснива непрофитну стамбену организацију у складу са законом;  

22. оснива установе културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од 
значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и 
ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;  

23. доноси план и програм развоја система заштите и спасавања за територију града, доноси 
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и обезбеђује 
спровођење те одлуке, у складу са законом; образује градски штаб за ванредне ситуације; 
обавља и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима, осим 
послова које обавља градска општина у складу са овим статутом;  

24. а израђује свој план одбране који је саставни део Плана одбране Републике Србије и обавља 
друге послове у складу са законом и другим прописима у овој области;  

24. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
територију града и стара се о његовом спровођењу; врши контролу спровођења 
противерозивних мера; прописује мере за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских 
остатака на пољопривредном земљишту; прописује мере за заштиту пољопривредног земљишта 
од мраза, града, пожара и других елементарних непогода; доноси програм комасације и стара се 
о његовом спровођењу; доноси одлуку о покретању поступка за добровољно груписање 
земљишног поседа; стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој 
култури; подстиче и помаже развој пољопривреде на територији града;  

25. уређује начин коришћења и управљања изворима; издаје водна акта у складу са законом;  
26. подстиче и стара се о развоју туризма на територији града и утврђује висину боравишне таксе;  
27. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;  
28. подстиче и помаже развој иновационих и научно-истраживачких делатности на својој 

територији;  
29. прибавља ствари у јавну својину града, управља и располаже имовином града и стара се о 

њеном очувању и увећању;  
30. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња;  
31. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;  
32. образује органе, организације и службе за потребе града и уређује њихову организацију и рад;  
33. 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 својој територији;  
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34. подстиче и помаже развој задругарства;  
35. стара се о остваривању заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, 
заштити и унапређењу равноправности полова; усваја стратегије и посебне мере усмерене на 
стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;  

36. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 
информисање;  

37. прописује прекршаје за повреде градских прописа;  
38. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других 

општих аката из надлежности града;  
39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;  
40. помаже рад организација и удружења грађана, 
41. ствара услове за остваривање потреба и интереса младих; обезбеђује реализацију Националне 

стратегије за младе на нивоу града; може оснивати савет за младе на нивоу града; утврђује и 
реализује акциони план за спровођење стратегије за младе; ствара услове за омладинско 
организовање; оснива, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе;  

42. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 
овим статутом. 

Надлежност главног града 
Члан 26 

Осим надлежности из члана 25. овог статута, град, преко својих органа, у складу са законом:  
1. уређује и обезбеђује, у складу са начелима интегралног управљања водама, заштиту вода, 

заштиту од штетног дејства вода и коришћење вода, као добра од општег интереса, укључујући 
и организовање и финансирање водопривредних делатности на водном подручју које је у 
надлежности града, оснива јавно предузеће за обављање водопривредне делатности и 
управљање водопривредним објектима који су у надлежности града, врши инспекцијски надзор 
у области водопривреде, уређује и обезбеђује услове и начин коришћења места за постављање 
пловних објеката на делу обале и воденог простора, укључујући и издавање одобрења за 
постављање пловних објеката, врши надзор над коришћењем места за постављање пловних 
објеката;  

2. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање 
и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и државним путевима, осим 
аутопута и оснива јавно предузеће за обављање делатности управљања државним и општинским 
путевима и улицама који су у надлежности града;  

3. образује Секретаријат за послове комуналне полиције, обезбеђује и организује вршење послова 
Секретаријата за послове комуналне полиције;  

4. стара се о заштити од пожара и обезбеђује услове за спровођење заштите од пожара, прописује 
мере заштите од пожара специфичне за подручје града у циљу унапређења стања заштите од 
пожара и доноси акционе и санационе планове заштите од пожара;  

5. оснива телевизијске и радио-станице, новине и друга средства јавног обавештавања. 
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Поверене надлежности и послови 
Члан 27 

Град врши надлежности и послове државне управе које су му законом поверени. 
За вршење поверених надлежности и послова државне управе, средства обезбеђује Република 

Србија. 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

Скупштина града, у складу са законом:  
1. доноси статут града и пословник Скупштине града;  
2. доноси буџет и завршни рачун буџета града;  
3. доноси програм развоја града и појединих делатности;  
3. а доноси стратегију регионалног развоја и стратешке планове и програме у областима из 

надлежности града, у складу са законом;  
4. доноси регионални просторни план за подручје града, просторни план за делове 

административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног 
урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програм 
имплементације регионалног просторног плана;  

5. доноси урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта; одлучује о давању 
у закуп и отуђењу грађевинског земљишта по цени, односно закупнини која је мања од тржишне 
цене или без накнаде, у складу са законом и другим прописима;  

6. уређује услове обављања и развоја комуналних делатности, уређује опште услове одржавања 
комуналног реда у граду и мере за њихово спровођење и друга питања у вези обављања 
комуналне делатности;  

6. а доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом социјалног 
становања;  

7. доноси прописе и друге опште и појединачне акте;  
8. оснива органе, службе, јавна предузећа, установе, организације и друга правна лица утврђена 

овим статутом и врши надзор над њиховим радом;  
8. а доноси акте којима се утврђују ствари у јавној својини града које користе јавна предузећа и 

друштва капитала чији је оснивач град, као и акте којима се утврђују ствари у јавној својини 
града које улазе у капитал тих јавних предузећа и друштва капитала и даје сагласност за упис 
права својине јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач град на тим стварима;  

9. именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији је 
оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која 
су по одредбама овог статута у надлежности другог органа;  

9. а 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;  
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9. б даје сагласност на статут и друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса и уговором, правног субјекта који обавља делатност од општег 
интереса из надлежности града;  

10. бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;  
11. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;  
12. бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика 

градоначелника и чланове Градског већа;  
13. бира и разрешава чланове радних тела Скупштине града;  
14. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који припадају граду, у складу са законом;  
14. а утврђује критеријуме и мерила за обим буџета градских општина;  
15. доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;  
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;  
17. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;  
18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за град;  
19. даје сагласност на употребу имена и симбола града;  
20. доноси одлуку о удруживању и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у земљи и 

иностранству;  
21. утврђује називе улица и тргова на делу територије града, у складу са овим статутом;  
22.  утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију града или за подручје више 

градских општина;  
23. одлучује о расписивању референдума;  
24. предлаже Влади Републике Србије утврђивање општег интереса за експропријацију;  
25. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у 

граду;  
26. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;  
27. усваја етички кодекс понашања функционера и 
28. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА 

1. представља и заступа град;  
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;  
3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;  
4. наредбодавац је за извршење буџета;  
4. а оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са 

законом;  
4. б доноси консолидовани биланс града;  
5. усмерава и усклађује рад Градске управе;  
6. доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине града;  
7. у име града закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је 

оснивач град;  



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 96

8. оснива локалну службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и оснива службу за 
интерну ревизију града;  

9. даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета града 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 града, у 
складу са законом;  

10. утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности града, у 
складу са законом;  

11. одлучује о прибављању и располагању стварима у јавној својини града у складу са законом и 
овим статутом;  

11. а закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини града, у складу са 
законом и овим статутом;  

11. б доноси акт о одузимању права коришћења на ствари у јавној својини града од носиоца права 
коришћења, у складу са законом;  

11. в доноси решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у 
складу са законом и другим прописима; доноси акт којим одлучује о установљавању права 
службености и закључује уговор о установљавању права службености на грађевинском 
земљишту у јавној својини града;  

12. доноси акт којим се уступа, без накнаде, роба одузета у поступку инспекцијског надзора 
комуналне инспекције града, у хуманитарне сврхе државним органима, установама социјалне 
заштите, васпитно-образовним установама, установама културе, хуманитарним организацијама 
и другим корисницима хуманитарне помоћи, као и за друге оправдане сврхе;  

13. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;  
14. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;  
14. а доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у граду, у складу са законом;  
14. б доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Београду;  
15. утврђује услове и начин регресирања трошкова боравка деце у предшколским установама;  
16. утврђује услове и начин остваривања права на одмор и рекреацију деце у дечјем 

одмаралишту;  
17. образује стручна радна тела и 
18. врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима града. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА:  

1. предлаже статут града, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;  
2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре 

почетка фискалне године;  
3. даје сагласност јавном предузећу чији је оснивач град, на одлуку о давању гаранција, авала, 

јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса, на одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини 
која су пренета у својину јавног предузећа веће вредности, која су у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса утврђених оснивачним актом, на акт о процени 
вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама;  

4. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета, као и других 
установа и организација чији је оснивач град;  
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4. а усваја извештаје о извршењу буџета града и доставља их Скупштини града;  
5. врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у 

сагласности са законом, овим статутом или другим општим актом који доноси Скупштина 
града;  

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

6. а решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација, када је обављање ових послова законом поверено граду, осим 
када је законом или овим статутом у складу са законом, за њихово обављање предвиђена 
надлежност другог органа града;  

7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности републике;  
7. а доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;  
8. доноси општа акта када је на то овлашћено законом или прописом града;  
9. покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;  
10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа онемогућава вршење надлежности града;  
11.  (брисана)  
12. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. припрема прописе и друге акте које доносе Скупштина града, градоначелник и Градско веће;  
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;  
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности града;  
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

града;  
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;  
5. а обавља послове које у складу са законом и посебном одлуком града врши власник ствари у 

јавној својини града, а који овим статутом и другим актима града нису у надлежности других 
органа града;  

6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина града, градоначелник и Градско веће. 
Градска управа најмање два пута годишње доставља Скупштини града, градоначелнику и 

Градском већу извештај о раду на извршавању послова из надлежности града и поверених послова. 

Према Одлуци о градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 8/2013 - 
пречишћен текст, 9/2013 - испр., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014 и 44/2014)  

Руководећи радници 
Члан 48 

Руководећи радници у Градској управи су:  
– секретари секретаријата, њихови заменици и помоћници, као и директори јединица у саставу и 

њихови помоћници, 
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– директори агенција и завода, њихови заменици и помоћници, шеф канцеларије, његов заменик 
и помоћници, 

– директори служби, њихови заменици и помоћници, као и шефови кабинета и њихови 
помоћници. 

Секретар секретаријата 
Члан 23 

Секретаријатом руководи секретар, који организује рад секретаријата, стара се о правилном 
распореду послова и извршавању радних дужности запослених. 

Секретар представља секретаријат, доноси прописе, решења у управним и другим 
појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга секретаријата. 

Секретар је одговоран начелнику Градске управе и градоначелнику за рад и законито и 
благовремено обављање послова секретаријата. 

Заменик секретара 
Члан 24 

Секретар секретаријата може имати заменика, који за свој рад одговара секретару и начелнику 
Градске управе. 

Заменик секретара замењује секретара док је он одсутан или спречен и обавља одређене 
послове из делокруга секретаријата у оквиру овлашћења која му одреди секретар или начелник 
Градске управе. 

Секретар не може овластити заменика секретара за доношење прописа. 

Помоћник секретара 
Члан 25 

Секретар секретаријата има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају секретару. 
Помоћник секретара руководи заокруженом области рада секретаријата за коју се образује 

сектор. 

Јединица у саставу секретаријата 
Члан 26 

Секретаријат може имати једну или више јединица у саставу (у даљем тексту: јединица у 
саставу). 

Јединица у саставу образује се за обављање послова, који по својој природи или обиму 
захтевају већу самосталност. 

Јединица у саставу може бити управа и дирекција. Управа и дирекција образују се ради 
обављања извршних и са њима повезаних стручних послова. 

Директор и помоћник директора јединице у саставу 
Члан 27 

Јединицом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара секретару. 
Директор може имати једног или више помоћника. 
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Директор агенције 
Члан 31 

Агенцијом руководи директор, који за свој рад одговара начелнику Градске управе и 
градоначелнику. 

Заменик директора агенције 
Члан 32 

Директор агенције може имати заменика, који за свој рад одговара директору и начелнику 
Градске управе. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док 
је одсутан или спречен. 

Помоћник директора агенције 
Члан 33 

Директор агенције има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају директору. 
Помоћник директора руководи заокруженом области рада посебне организације за коју се 

образује сектор. 

Шеф канцеларије 
Члан 34 

Канцеларијом руководи шеф канцеларије. 
Шеф канцеларије за свој рад одговара начелнику Градске управе и градоначелнику. 

Заменик шефа канцеларије 
Члан 35 

Шеф канцеларије може имати заменика, који за свој рад одговара шефу и начелнику Градске 
управе. 

Заменик шефа помаже шефу у оквиру овлашћења које му он одреди и замењује га док је 
одсутан или спречен. 

Помоћник шефа канцеларије 
Члан 36 

Шеф канцеларије има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају шефу 
канцеларије. 

Помоћник шефа канцеларије руководи заокруженом области рада канцеларије за коју се 
образује сектор. 

 
Члан 37, 38 и 39 

 (Брисано)  

Шеф подручне организационе јединице 
Члан 40 

Шеф подручне организационе јединице руководи подручном организационом јединицом, 
образованом у складу са актом којим се уређује унутрашње уређење комуналне полиције. 

Шеф подручне организационе јединице за свој рад и рад организационе јединице којом 
руководи одговара секретару Секретаријата за послове комуналне полиције. 
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Шеф подручне организационе јединице може имати заменика, који за свој рад одговара 
секретару Секретаријата за послове комуналне полиције и шефу подручне организационе јединице. 

Директор службе 
Члан 43 

Службом руководи директор, који за свој рад одговара начелнику Градске управе и 
градоначелнику. 

Заменик директора службе 
Члан 44 

Директор службе може имати заменика, који за свој рад одговара директору и начелнику 
Градске управе. 

Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док 
је одсутан или спречен. 

Помоћник директора службе 
Члан 45 

Директор службе има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају директору. 
Помоћник директора руководи заокруженом области рада службе за коју се образује сектор. 

Шеф кабинета 
Члан 46 

Кабинетом руководи шеф кабинета. 
Шеф кабинета председника Скупштине града за свој рад одговара председнику Скупштине 

града. 
Шеф кабинета градоначелника за свој рад одговара градоначелнику. 

Помоћник шефа кабинета 
Члан 47 

Шеф кабинета има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају шефу кабинета. 
Помоћник шефа кабинета руководи заокруженом области рада кабинета за коју се образује 

сектор. 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ 

1. Секретаријати и њихов делокруг 
Члан 55 

Секретаријати у Градској управи су:  
1. Секретаријат за управу, 
2. Секретаријат за финансије, 
3. Секретаријат за јавне приходе, 
4. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
5. Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
6. Секретаријат за имовинске и правне послове, 
7. Секретаријат за привреду, 
8. Секретаријат за енергетику, 
9. Секретаријат за саобраћај, 

10. Секретаријат за јавни превоз, 
11. Секретаријат за заштиту животне средине, 
12. Секретаријат за инспекцијске послове, 
13. Секретаријат за социјалну заштиту, 
14. Секретаријат за здравство, 
15. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, 
16. Секретаријат за културу, 
17. Секретаријат за спорт и омладину, 
18. Секретаријат за послове легализације објеката, 
19. Секретаријат за инвестиције, 
20. Секретаријат за послове комуналне полиције, 
21. Секретаријат за скупштинске послове и прописе, 
22. Секретаријат за информисање, 
23. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима, 
24. Секретаријат за опште послове, 
25. Секретаријат за послове начелника градске управе. 

Секретаријат за управу 
Члан 39 

Секретаријат за управу врши послове који се односе на: организацију и рад Градске управе; 
утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе; рационализацију њене 
структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и 
технологија; праћење свих прописа који се примењују на локалном нивоу; спровођење јавних 
набавки из надлежности секретаријата; припрему нацрта Одлуке о Градској управи; врши послове 
другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа и припрема предлоге решења; 
обавља стручне и административне послове за органе који спроводе изборе за одборнике у 
Скупштини града; спроводи одређене стручне и административне послове за потребе Републичке 
изборне комисије у поступку одржавања избора; ажурирање бирачког списка; врши стручне и 
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административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне 
самоуправе; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог 
извештаја о реализацији тих послова за органе града; послове хармонизације метода рада Градске 
управе са локалним управама држава чланица Европске уније. 

Секретаријат за управу обавља послове произвођача званичне статистике на територији града 
Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у статистичким 
истраживањима од посебног интереса за град; развој статистичке информационе основе; 
организацију и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе, 
рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивање података од 
значаја за регион Београда, који се односе на утврђивање области, степен развијености и друго у 
области регионалног развоја; вођење евиденција од интереса за град; одржавање и коришћење 
административних и статистичких регистара од интереса за град и републику; обраду података ради 
утврђивања резултата избора и референдума на градском нивоу и друге послове у области 
статистике. 

Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у области вођења 
матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига, послове 
управне инспекције, као и друге послове опште управе. 

Секретаријат за финансије 
Члан 40 

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на: припрему и праћење остварења 
консолидованог биланса града по врстама јавних прихода и јавних расхода; сагледавање потребног 
нивоа прихода које Република уступа граду; примену параметара и препорука из Фискалне стратегије 
у погледу опредељења за припрему буџета града и градских општина; координацију са надлежним 
службама Републике Србије, града и градских општина у вези обезбеђивања услова за 
функционисање свих рачуна за наплату јавних прихода; доношење упутства о начину уплаћивања, 
евидентирања и праћења јавних средстава буџета града; припрему иницијатива за измену прописа из 
области јавних финансија, давање мишљења на предлоге за иницирање доношења прописа из 
надлежности републике који се односе на јавне приходе; припрему одлука за остваривање изворних 
јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих; израду анализа, 
извештаја и информација о остваривању јавних прихода на нивоу града; припрему одлуке о 
утврђивању критеријума и мерила за обим буџета градских општина; утврђивање обима средстава за 
финансирање градских општина; праћење и евидентирање података о кретању прихода градских 
општина; планирање и припрему буџета града; припрему финансијског плана секретаријата; давање 
мишљења на предлоге финансијских планова директних корисника буџета града и праћење извршења 
истих; утврђивање планираних расхода буџета града по изворима финансирања и програмским, 
функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета; вршење послова 
у вези регионалног развоја у складу са законом, као и друге послове у складу са законом, Статутом 
Града и другим прописима. 

У Секретаријату за финансије врше се и послови које се односе на: обезбеђивање САП ЕРП 
лиценцних права и техничке подршке као и обезбеђивање консултантско сервисних услуга након 
имплементације САП ЕРП софтверских решења, примарну подршку за коришћење информационог 
система САП ЕРП буџетским корисницима и градским општинама као и управљање осталим 
финансијским информационим системима. 

Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на: финансијско планирање, 
управљање готовинским средствима, контролу расхода буџета, буџетско рачуноводство и 
извештавање на нивоу главне књиге трезора; реализација уговора о зајму код међународних 
финансијских институција, домаћих и страних банака кроз повлачење транши кредита, управљање 
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приливима по основу дуга, праћење уговором преузетих обавеза и њихово благовремено измирење, 
припрема пријава о задужењу, коришћењу и отплатама код Народне банке Србије, планирање 
прилива и сервисирање обавеза, израда пројекција, за наредни период, израда периодичних извештаја 
о стању задужености и обавезама; реализација уговора о депоновању вишка ликвидних средстава 
КРТ-а, контрола инструмената обезбеђења по закљученим уговорима, реализација наплате 
инструмената финансијског обезбеђења, контрола, праћење обрачуна и прихода по основу камата и 
други послови везани за јавни дуг Града Београда; праћење кретања масе зарада у јавним 
предузећима града на нивоу трезора града и достављање извештаја министарству; предузимање 
радњи ради спровођења надзора над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама између корисника средстава буџета, чији се подрачуни воде у оквиру 
консолидованог рачуна трезора Града Београда и привредних субјеката, односно субјеката јавног 
сектора, када су корисници средстава буџета дужници; измирење новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама директних корисника средстава буџета Града Београда у роковима одређеним у складу 
са законом; прикупљање података о преузетим обавезама од корисника средстава буџета, чији се 
подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Града Београда, и достављање података 
надлежном министарству; сачињавање и достављање надлежном Министарству извештаја са 
подацима о неизмиреним обавезама корисника средстава буџета, чији се подрачуни воде у оквиру 
консолидованог рачуна трезора Града Београда, у роковима утврђеним законом; финансијско-
рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на: праћење 
финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и 
инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко 
пословање, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање 
потраживања и обавеза; усклађивање и контролу пословних процедура, давање препорука и друге 
активности ради успостављања финансијског управљања и контроле и други послови у складу са 
законом, статутом града и другим прописима. 

Секретаријат за јавне приходе 
Члан 58 

Секретаријат за јавне приходе обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и 
наплату у јавноправном односу пореза на имовину и других изворних јавних прихода у складу са 
посебним прописом и споредних пореских давања по тим основама применом одредаба закона којим 
се уређује порески поступак и пореска администрација; припрему аката у складу са законом којим се 
уређује порез на имовину; издавање прекршајних налога, односно подношење захтева надлежном 
прекршајном суду за покретање прекршајног поступка за прекршаје у вези са изворним јавним 
приходима које Секретаријат за јавне приходе утврђује, наплаћује и контролише у јавноправном 
односу у складу са законом и посебним прописима; вршење надзора над применом закона и других 
прописа од стране организационих јединица Секретаријата за јавне приходе и по извршеном надзору 
предузимање мера у складу са законом којим је уређен општи управни поступак; вођење пореског 
рачуноводства за изворне приходе које Секретаријат за јавне приходе утврђује, контролише и 
наплаћује применом одредаба закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација; 
процену тржишне вредности непокретности, на основу овлашћења прописаних законом којим се 
уређује јавна својина, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини града 
Београда, процену тржишне вредности непокретности у поступцима принудне наплате пореског дуга, 
процену вредности непокретности које су у својини града Београда и друге послове у складу са 
законом, Статутом Града и другим прописима, врше се у Секретаријату за јавне приходе. 
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Члан 13 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове врши изворне послове који се односе на: 
припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, односно просторних и 
урбанистичких планова; разматрање иницијативе за израду планских докумената; припремање одлуке 
о изради планских докумената, нацрта и предлога планских докумената; доношење решења о 
стратешкој процени утицаја на животну средину; припремање програма имплементације регионалног 
просторног плана; спровођење јавног позива у поступку урбане комасације и потврђивање пројекта 
урбане комасације; издавање информације о локацији, осим оних које издаје градска општина; 
издавање локацијских услова, осим оних које издаје градска општина; спровођење поступка контроле 
и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације, осим оних које 
потврђује градска општина; доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање 
објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; вођење информационог система планских 
докумената, стања у простору и урбанистичко-техничких докумената; давање сагласности на планове 
за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама и 
друге сагласности за њихово постављање (киосци, баште угоститељски објекти, тезге и други 
покретни мобилијар); учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из 
делокруга рада секретаријата; обавља и друге послове у складу са законом, статутом града и другим 
прописима.  

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове врши поверене послове, који се односе на: 
издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката преко 800 м2 бруто развијене грађевинске 
површине, бензинских станица, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне 
инфраструктуре осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска општина, као и издавање 
употребне дозволе за те објекте; издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са 
чланом 145. Закона о планирању и изградњи, као и издавање употребне дозволе по захтеву 
инвеститора, за изведене радове; поступак издавања привремене грађевинске дозволе; поступак 
евидентирања пријаве почетка грађења објекта; чување техничке документације; праћење и контролу 
инжењерско-геолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања инжењерско-геолошких-
геотехничких услова изградње и/или санације као и других карактеристика геолошке средине за 
потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње грађевинских објеката, заштите 
природних и културних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивизације терена; праћење и 
контролу геолошких истраживања геотермалних ресурса за потребе снабдевања топлотном енергијом 
породичног домаћинства физичког лица; поступак који је започет по захтевима за издавање одобрења 
за изградњу, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за 
решавање о појединачним правима и обавезама и врши и друге послове државне управе које 
република повери граду. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове спроводи обједињену процедуру у 
поступцима за издавање аката из ст. 1. и 2. овог члана у остваривању права на изградњу и коришћење 
објеката, која обухвата: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; издавање 
решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи; пријаву радова; издавање употребне дозволе; 
прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; 
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за 
изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из 
надлежности града, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис 
права својине на изграђеном објекту. 
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Секретаријат за комуналне и стамбене послове 
Члан 42 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове из оквира надлежности Града Београда врши 
послове који се односе на уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за трајно 
обављање комуналних делатности и њихов развој и друге делатности на одређеном подручју за које 
је град основао предузећа и то: снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода; уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама; 
управљање гробљима и погребне услуге; управљање пијацама; одржавање чистоће на површинама 
јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене; 
обједињена обрада и наплата комуналних услуга; старање о отвореном јавном купалишту на подручју 
Аде Циганлије и Аде Међице; уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, 
припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на 
територији Града Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја 
за Град Београд. 

Сагласно утврђеним надлежностима да обавља послове уређивања и обезбеђивања услова за 
обављање наведених комуналних и делатности од локалног интереса, секретаријат врши надзор над 
њиховим обављањем. 

Секретаријат уређује опште услове одржавања комуналног реда и мере за његово спровођење. 
Секретаријат, у складу са посебним законима: стара се о одржавању стамбених зграда, и 

безбедности њиховог коришћења и прати делатност одржавања стамбених зграда; обавља послове 
који се односе на рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом; 
обавља послове који се односе на припрему и праћење програма комуналних активности на 
унапређењу општекорисних функција шума од значаја за Град Београд, у складу са законом; обавља 
послове означавања улица и тргова на делу територије града у складу са законом. 

Секретаријат такође спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата, као и друге послове 
у областима из делокруга секретаријата у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 
Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у областима из делокруга 
секретаријата. 

Секретаријат за имовинске и правне послове 
Члан 17 

Секретаријат за имовинске и правне послове врши послове који се односе на област 
грађевинског земљишта и то: утврђивање права на претварање права коришћења грађевинског 
земљишта у право својине уз накнаду; одређивање земљишта за редовну употребу објеката у 
посебним случајевима; престанак права коришћења грађевинског земљишта; отуђење и давање у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда; прибављање грађевинског земљишта 
у јавну својину Града Београда; размену грађевинског земљишта између Града Београда и других 
носиоца права својине на грађевинском земљишту; деобу грађевинског земљишта у сусвојини или 
заједничкој својини Града Београда и других носиоца права својине; доношење решења о урбаној 
комасацији; установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Г рада 
Београда, као и послове који се односе на попис и евиденцију грађевинског земљишта. 

Секретаријат врши послове који се односе на објекте у јавној својини града, односно на којима 
град има посебна својинска овлашћења и то: попис и евиденција објеката у јавној својини града, 
односно на којима град има посебна својинска овлашћења; упис права коришћења, односно упис 
права јавне својине града на објектима и то прикупљање одговарајуће документације и подношење 
захтева за њихов упис у јавне књиге; прибављање документације за озакоњење објеката на којима ће 
се град Београд уписати као носилац права јавне својине; праћење решења и осталих одлука везаних 
за правни статус непокретности као и предузимање мера ради евентуалног улагања правних лекова на 
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исте; располагање (отуђење, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, укључујући 
и размену, давање на коришћење, пренос права коришћења, улагање у капитал, заснивање хипотеке), 
прибављање, размена, одузимање права коришћења; контрола коришћења и управљања; давање 
сагласности носиоцима права коришћења за давање у закуп, давање сагласности корисницима, 
односно носиоцима права коришћења за санацију, адаптацију, инвестиционо одржавање и 
реконструкцију и све друге сагласности које су потребне у управљању непокретностима у јавној 
својини града; давање сагласности за закључење уговора о закупу на неодређено време, у складу са 
законима којима се уређује област становања, послови који се односе на откуп станова; давање 
сагласности правним и физичким лицима за будућу изградњу, односно легализацију, у складу са 
законима којима се уређује одржавање стамбених зграда и законима којима се утврђују својинско-
правни односи и другим позитивним прописима; послови који се односе на: реализацију стамбене 
стратегије и програма стамбене подршке у складу са националном и градском стратегијом стамбене 
подршке, планирање буџетских средстава за спровођење стамбене стратегије, предлагање начина 
обезбеђивања развоја стамбене подршке, располагање изграђеним становима у складу са посебним 
програмима града са могућношћу стицања својине под непрофитним условима, управљање и давање 
у закуп станова намењених за стамбену подршку; послови везани за пренамену атељеа и заједничких 
просторија у стамбени простор, и други послови који се односе на располагање имовином у складу са 
позитивним прописима, као и радови на текућем и инвестиционом одржавању и хитне интервенције 
на становима и објектима у јавној својини Г рада Београда које не одржавају друге организационе 
јединице у оквиру својих надлежности; послове у вези закупа на неодређено време стана у својини 
грађана, задужбина и фондација у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда. 

У Секретаријату се врше и послови који се односе на: управљање пословним простором чији је 
носилац права јавне својине град односно на коме град има посебна својинска овлашћења; вођење 
евиденције пословног простора повереног на управљање; давање у закуп, односно на коришћење 
пословног простора; давање у закуп гаража и гаражних места на којима је носилац права јавне 
својине град; старање о закључивању уговора о закупу; достављање података о закупцима пословног 
простора Секретаријату за финансије у вези наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта; 
контрола коришћења пословног простора; давање сагласности закупцу за извођење радова који имају 
карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности и признавање трошкова 
инвестиционог одржавања пословног простора; предузимање правних радњи за потребе судских и 
других поступака које у име секретаријата обавља градско правобранилаштво града Београда; израда 
и реализација плана и програма инвестиционог одржавања пословног простора; фактурисање 
закупнине закупцима пословног простора; организација наплате прихода од закупнине и других 
накнада и предузимање законских мера за наплату истих; финансијско-оперативни послови у вези са 
ликвидацијом и исплатом привремених и окончаних ситуација за извођење радова инвестиционог 
одржавања, сталних трошкова, обрачун и плаћање пореза на додату вредност; израда финансијског 
резултата и других финансијско-рачуноводствених извештаја у складу са прописима. 

Секретаријат обавља послове који се односе на поступак експропријације и административног 
преноса на непокретностима; учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града 
из делокруга Секретаријата, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим 
прописима. 

Секретаријат за привреду 
Члан 44 

Секретаријат за привреду врши послове који се односе на: доношење програма и спровођење 
пројеката економског развоја града; унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање, као 
и за равномернији развој града; припрему и израду програма мера за подстицање развоја привредних 
субјеката ради стварања повољног привредног амбијента; подстицање оснивања кластера, бизнис 
инкубатора и других облика удруживања; учествовање у доношењу и спровођењу програма и 
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пројеката за подстицање запошљавања; вршење стручних и административних послова за потребе 
Савета за запошљавање Града Београда; подстицање и старање о развоју туризма; припремање 
програма развоја туризма; категоризацију града Београда као туристичког места; боравишну таксу и 
праћење прихода од боравишне таксе; припремање предлога за оснивање установа и организација у 
области туризма; вршење надзора над законитошћу рада и аката установа и организација у области 
туризма чији је оснивач град; подстицање развоја и унапређења угоститељства, занатства и трговине; 
уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката, места на којима се могу 
обављати одређене делатности, техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у 
стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности, у зависности од начина 
услуживања и врсте услуга које се претежно пружају и друге услове за њихов рад, као и остали 
поверени послови који се односе на локалне туристичке водиче и категоризацију угоститељских 
објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство; припремање 
прописа и других аката којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних 
субјеката и удружења, доделу награда и признања из области предузетништва и других привредних 
области; јавне набавке из надлежности секретаријата; припрема стратешких докумената из 
надлежности секретаријата; као и друге послове у областима из делокруга секретаријата, у складу са 
законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши послове који се односе на: робне резерве за територију града, утврђивање 
њиховог обима и структуре, припремање годишњег програма робних резерви, активности везане за 
набавку, смештај, чување и обнављање робних резерви, давање на зајам роба из робних резерви ради 
обнављања, технолошке процесе над робом у власништву града, донације и донације ван територије 
града Београда, закуп опреме, као и други послови везани за градске робне резерве. 

Секретаријат врши и послове који се односе на: управљање водним објектима за уређење 
водотока и заштиту од поплава и заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, у складу са 
прописима којима се уређује правни статус вода и управљање водним објектима; постављање и 
уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата; издавање водних аката: водних 
услова, водне сагласности и водне дозволе, вођење водне књиге - регистра о издатим водним актима; 
уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката на 
делу обале и водног простора, укључујући и издавање одобрења за постављање плутајућих објеката и 
надзор над коришћењем места за постављање плутајућих објеката; одређивање делова обале и водног 
простора на којима се могу градити хидротехнички објекти, пристани на шиповима, као и пристани 
за укрцавање и искрцавање путника, у складу са прописима којима се уређује пловидба и луке на 
унутрашњим водама. 

Послове који се односе на: припремање предлога годишњег програма пословања, праћење, 
анализа услова пословања и извештавање за јавна, јавно-комунална предузећа и установе, 
припремање аката о маси зарада за јавна, јавна комунална предузећа и установе, посебних и 
појединачних колективних уговора за јавна предузећа, припремање аката о сагласности на ниво цена 
комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је 
оснивач град, као и други послови везани за цене у комуналним и другим делатностима из 
надлежности града. 

Послове који се односе на: припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града; спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду аката о 
бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у 
државној својини; израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене 
обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта; решавање у 
првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта; припрему и израду програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике града; покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик 
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подстицаја утврђених овим програмом; израду аката о додели подстицајних средстава; израду 
нормативних и других аката из области пољопривредног земљишта. 

Секретаријат врши надзор над радом правних лица основаних у области привреде, 
пољопривреде и водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, 
врши и друге послове државне управе које република повери граду из области привреде, 
пољопривреде и других области из делокруга секретаријата. 

Секретаријат за енергетику 
Члан 45 

Секретаријат за енергетику врши послове који се односе на: планирање и развој енергетике на 
територији града; припрему акта о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне 
енергије и вођење регистра; припрему подстицајних мера за производњу топлотне енергије 
коришћењем обновљивих извора енергије; доношење методологије о висини трошкова прикључења 
на систем за дистрибуцију топлотне енергије; припрему програма и плана, као и спровођење мера 
енергетске ефикасности; сарадњу са надлежним министарством ради праћења спровођења Акционог 
плана за енергетску ефикасност у Републици Србији; систем енергетског менаџмента, у складу са 
законом; припрему акта којим се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно 
коришћење енергије на територији града, управљање буџетским фондовима као и коришћење 
средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за 
ефикасно коришћење енергије на својој територији, у складу са законом; координацију активности у 
области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији града; 
припрему програма унапређења енергетске ефикасности у превозу; прикупљање, контролу и обраду 
података о потрошњи свих врста енергената за потрошаче на територији града; креирање и израду 
енергетског биланса по врстама енергената и секторима потрошње, у свему према европској 
регулативи; координацију са надлежним електродистрибутивним предузећем у погледу заштите 
интереса корисника услуга и институција на територији града; уређивање и обезбеђивање 
организационих, материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов 
развој и то: производња и дистрибуција топлотне енергије и обезбеђивање јавног осветљења, и 
других делатности на одређеном подручју за које је град основао предузеће, односно ове послове 
поверио другом привредном друштву или предузетнику; вршење надзора над обављањем комуналних 
и других делатности из надлежности секретаријата; спровођење јавних набавки из надлежности 
секретаријата, обезбеђивање лиценцних права и консултантско-сервисних услуга за ORACLE ERP 
софтверско решење; обављање и других послова у областима из делокруга Секретаријата у складу са 
законом, статутом града и другим прописима.  

Секретаријат врши, као послове државне управе поверене законом, послове издавања 
енергетских дозвола и издавање лиценци из области топлотне енергије, у складу са законом, као и 
друге послове државне управе које република повери граду из делокруга секретаријата.  

Секретаријат за саобраћај 
Члан 46 

У складу са чл. 46 Одлуке о Градској управи града Београда, Секетаријат за саобраћај врши 
послове који се односе на: успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја кроз повећање 
нивоа безбедности свих учесника у саобраћају; техничко регулисање саобраћаја на општинским 
путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и 
проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и 
пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине катергорије возила, одређивање 
простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу 
путника и сл.) као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање 
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и сл.); израду програма иимплементације управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и 
применом савремених технологија (ИТС) у функцији подизања нивоа безбедности саобраћаја и 
повећање проточности уличне мреже; успостављање и развој саобраћајно-географско информационог 
система (ГИС) и његову размену са другим органима и правним лицима; имплементација и развој 
система урбане мобилности, кампање из области саобраћаја; успостављање и развој ефикасног 
система градске логистике; обезбеђење услова заобављање комуналне делатности одржавања и 
коришћења јавних простора за паркирање; саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове; 
саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената; јавне набавке у 
области саобраћаја и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, 
Статутом Града и другим прописима. Секетаријат врши и послове који се односе на: реконструкцију, 
одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и 
државнимпутевима (осим ауто-пута), у складу са законом, постављање објеката и средстава за 
оглашавање и оглашавање на јавним и другим површинама. 

Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавних предузећа која обављају делатност 
одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим ауто-пута), на територији 
града и делатност одржавања јавних простора за паркирање. 

Секретаријат за јавни превоз 
Члан 46а 

Секетаријат за јавни превоз врши послове који се односе на: организацију, начин обављањеа и 
коришћење јавнолинијског превоза путника (који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, 
тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, градска железница, путничким бродом, скелом и чамцем 
за привредне сврхе), организацију превоза у линијској пловидби; организацију и начин обављања 
такси превоза на територији града; унапређење енергетске ефикасности у систему јавног транспорта 
путника; јавне набавке у области јавног преовза; обезбеђивање лиценцних права и консултантско 
сервисних услуга за „OРAЦЛ-EРП” софтверска решења имплементирана у јавно комулано предузеће; 
увођење нових технологија у области ЈЛПП-а и информисање корисника; режиме јавног саобраћаја у 
редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, 
снабдевање и сл.); саобраћајно-техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке 
планове) и израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене процедуре у поступку 
издавања локацијских услова за израду техничке документације; тарифну политику и контролу 
прихода и друге послове у областима из делокртуга Секретаријата у складу са законом, Статутом 
града и другим прописима. Секретаријат за јавни превоз врши надзор нада радом јавних комуналних 
предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза. 

Секретаријат за заштиту животне средине 
Члан 47 

Сeкрeтaриjaт зa зaштиту живoтнe срeдинe врши пoслoвe зaштитe и унaпрeђивaњa живoтнe 
срeдинe кojи сe oднoсe нa: кoнтинуирaнo прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe, oднoснo кoнтрoлу 
квaлитeтa вaздухa, пoвршинских вoдa и извoрскe вoдe jaвних чeсaмa, кao и зaгaђeнoсти зeмљиштa, 
мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини и joнизуjућeг зрaчeњa; успoстaвљaњe лoкaлнoг рeгистрa 
извoрa зaгaђивaњa; изрaду и рeaлизaциjу прoгрaмa, плaнoвa и прojeкaтa oдрживoг рaзвoja, зaштитe 
прирoдe и живoтнe срeдинe, укључуjући и прojeктe eнeргeтскe eфикaснoсти и климaтских прoмeнa, 
кao и aкциoних и сaнaциoних плaнoвa; зaштиту прирoдних рeсурсa и дoбaрa, упрaвљaњe зaштићeним 
дoбримa и пoдручjимa, њихoвo кoришћeњe и рaзвoj; пoвeћaњe стeпeнa пoшумљeнoсти; зaштиту 
биoлoшкe рaзнoврснoсти, дивљих биљних и живoтињских врстa и aутoхтoних eкoсистeмa; кoнтрoлу 
пoпулaциja штeтних oргaнизaмa; jaвнe нaбaвкe у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe; инфoрмисaњe и 
eкoлoшкo oбрaзoвaњe; спрoвoђeњe jaвнoг кoнкурсa зa финaнсирaњe и суфинaнсирaњe прojeкaтa из 
oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe кoje рeaлизуjу удружeњa нa тeритoриjи Бeoгрaдa; дoдeљивaњe 
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нaгрaдa и признaњa из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe; ближe услoвe зa урeђeњe и oпрeмaњe 
угoститeљских oбjeкaтa, у зaвиснoсти oд нaчинa услуживaњa и врстe услугa кoje сe прeтeжнo пружajу 
у угoститeљскoм oбjeкту, a кojи сe oднoсe нa урeђeњe и oпрeмaњe урeђajимa зa oдвoђeњe димa, пaрe и 
мирисa, кao и других нeприjaтних eмисиja; ближe услoвe зa урeђeњe и oпрeмaњe угoститeљскoг 
oбjeктa у кojимa сe eмитуje музикa или извoди прoгрaм, a кojимa сe oбeзбeђуje зaштитa oд букe; 
припрeмaњe aктa кojим сe утврђуje нaкнaдa зa зaштиту и унaпрeђивaњe живoтнe срeдинe и другe 
пoслoвe у oвoj oблaсти у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм грaдa и другим прoписимa.  

Сeкрeтaриjaт, кao пoвeрeнe, oбaвљa пoслoвe кojи сe oднoсe нa: изрaду плaнa зaштитe oд удeсa, 
мeрa и пoступaкa oдгoвoрa нa удeс и сaнaциjу пoслeдицa удeсa; дoнoшeњe крaткoрoчних aкциoних 
плaнoвa смaњeњa ризикa или трajaњa прeкoрaчeњa кoнцeнтрaциja oпaсних пo здрaвљe људи; 
aкустичкo зoнирaњe; утврђивaњe стaтусa и пoдручja угрoжeнe живoтнe срeдинe, рeжимa сaнaциje и 
рeмeдиjaциje зa пoдручje oд лoкaлнoг знaчaja; утврђивaњe услoвa и мeрa зaштитe живoтнe срeдинe у 
прoстoрним и урбaнистичким плaнoвимa и другим aктимa зa урeђeњe прoстoрa и изгрaдњу oбjeкaтa и 
пoстрojeњa; спрoвoђeњe пoступкa oцeнe прихвaтљивoсти зa стрaтeгиjу, плaн, прoгрaм, прojeкaт, 
рaдoвe или aктивнoсти кojи сaм или сa стрaтeгиjoм, плaнoм, прoгрaмoм, прojeктoм, рaдoвимa или 
aктивнoстимa мoжe имaти знaчajaн нeгaтивaн утицaj нa циљeвe oчувaњa и нeгaтивaн утицaj нa 
цeлoвитoст eкoлoшки знaчajнoг пoдручja, уз прeтхoднo прибaвљeнe услoвe зaвoдa; oцeну и дaвaњe 
сaглaснoсти нa стрaтeшку прoцeну утицaja нa живoтну срeдину плaнoвa и прoгрaмa у oблaсти 
плaнирaњa или кoришћeњa зeмљиштa, пoљoприврeдe, шумaрствa, рибaрствa, лoвствa, eнeргeтикe, 
индустриje, сaoбрaћaja, упрaвљaњa oтпaдoм, упрaвљaњa вoдaмa, тeлeкoмуникaциja, туризмa, oчувaњa 
прирoдних стaништa и дивљe флoрe и фaунe; спрoвoђeњe пoступaкa прoцeнe утицaja прojeкaтa нa 
живoтну срeдину; издaвaњe дoзвoлa зa сaкупљaњe, трaнспoрт, трeтмaн, oднoснo склaдиштeњe, 
пoнoвнo искoришћeњe и oдлaгaњe oтпaдa зa свe aктивнoсти нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa и зa свa 
пoстрojeњa зa кoja дoзвoлу зa изгрaдњу издaje нaдлeжнa oргaнизaциoнa jeдиницa Грaдa Бeoгрaдa, кao 
и издaвaњe пoтврдa o изузимaњу oд oбaвeзe прибaвљaњa дoзвoлe зa упрaвљaњe oтпaдoм и мишљeњa 
o зaхтeвимa зa издaвaњe дoзвoлe o кojимa рeшaвa нaдлeжнo министaрствo у склaду сa зaкoнoм; 
вoђeњe рeгистрa издaтих дoзвoлa зa упрaвљaњe oтпaдoм, oднoснo рeгистрa издaтих пoтврдa o 
изузимaњу oд oбaвeзe прибaвљaњa дoзвoлe зa упрaвљaњe oтпaдoм и дoстaвљaњe пoдaтaкa из 
рeгистрa нaдлeжнoм министaрству, oднoснo aгeнциjи у склaду сa зaкoнoм; вoђeњe eвидeнциje o 
дoстaвљeним пoдaцимa o рaду мoбилнoг пoстрojeњa зa упрaвљaњe oтпaдoм нa пoдручjу грaдa 
Бeoгрaдa, кao и eвидeнциje o дoстaвљeним дoкумeнтимa o крeтaњу oпaснoг oтпaдa нa пoдручjу грaдa 
Бeoгрaдa у склaду сa зaкoнoм; издaвaњe интeгрисaних дoзвoлa сa утврђeним услoвимa зa рaд и 
oбaвљaњe aктивнoсти нoвих и усклaђивaњe рaдa пoстojeћих пoстрojeњa, кao и вoђeњe рeгистрa 
издaтих интeгрисaних дoзвoлa и рeгистрa рeзултaтa мoнитoрингa кojи oбaвљa oпeрaтeр пoстрojeњa; 
издaвaњe дoзвoлa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти прoмeтa и зa кoришћeњe нaрoчитo oпaсних хeмикaлиja, 
кao и изрaдa и дoстaвљaњe гoдишњeг извeштaja o издaтим нaвeдeним дoзвoлaмa нaдлeжнoм 
министaрству; издaвaњe дoзвoлa зa рaд стaциoнaрних извoрa зaгaђивaњa вaздухa; другe пoслoвe 
држaвнe упрaвe у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe кoje рeпубликa зaкoнoм пoвeри грaду. 

Пoслoви плaнирaњa и oргaнизoвaњa упрaвљaњa oтпaдoм кojи сe oднoсe нa: изрaду, измeнe и 
спрoвoђeњe лoкaлнoг плaнa упрaвљaњa oтпaдoм; пoдстицaњe, рaзвoj, oргaнизaциjу, изрaду и прaћeњe 
пojeдинaчних прoгрaмa, плaнoвa и прojeкaтa у oблaсти упрaвљaњa oтпaдoм, прeвeнциje, пoнoвнoг 
искoришћeњa и рeциклaжe oтпaдa; урeђивaњe, oбeзбeђивaњe, oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe упрaвљaњa 
кoмунaлним oтпaдoм и oбeзбeђивaњe услoвa зa њeгoв рaзвoj, кao и урeђивaњe пoступaкa нaплaтe 
услугa у oблaсти упрaвљaњa кoмунaлним, oднoснo инeртним и нeoпaсним oтпaдoм; урeђeњe и 
oргaнизoвaњe сeлeкциje и oдвojeнoг сaкупљaњa oтпaдa, укључуjући и учeстaлoст сaкупљaњa oтпaдa 
рaди рeциклaжe (пaпир, мeтaл, плaстикa и стaклo); oбeзбeђивaњe oдлaгaњe oтпaдa у кoнтejнeрe, кaнтe 
или нa други нaчин; прeдузимaњe мeрa кojимa сe oбeзбeђуje висoк квaлитeт рeциклaжe; прeдузимaњe 
мeрa кojимa сe oбeзбeђуje и прoмoвишe или унaпрeђуje пoнoвнo искoришћeњe oтпaдa и oбeзбeђивaњe 
дa сe oтпaд нe мeшa сa другим врстaмa oтпaдa или другим мaтeриjaлимa сa рaзличитим свojствимa; 
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учeшћe у oдрeђивaњу и припрeмaњу лoкaциja и изгрaдњу и рaд пoстрojeњa зa склaдиштeњe, трeтмaн, 
oднoснo пoнoвнo искoришћeњe или oдлaгaњe oтпaдa; учeшћe у oдрeђивaњу и припрeмaњу лoкaциja, 
oбeзбeђивaњу, oпрeмaњу и рaду цeнтaрa зa сaкупљaњe oтпaдa из дoмaћинствa кojи ниje мoгућe 
oдлoжити у кoнтejнeрe зa кoмунaлни oтпaд (кaбaсти, биoрaзгрaдиви и други oтпaд) укључуjући 
oпaсaн oтпaд из дoмaћинствa, кao и трaнсфeр стaницa; прeдузимaњe мeрa зa пoдстицaњe пoнoвнe 
упoтрeбe и припрeмe зa пoнoвну упoтрeбу прoизвoдa; вoђeњe eвидeнциje дивљих дeпoниja и 
пoстojeћих нeсaнитaрних дeпoниja и oбeзбeђивaњe њихoвoг уклaњaњa, сaнaциje и рeкултивaциje уз 
изрaду прojeкaтa сaнaциje и рeкултивaциje; вoђeњe eвидeнциje o прикупљeнoм кoмунaлнoм oтпaду; 
вршeњe нaдзoрa нaд oбaвљaњeм кoмунaлнe дeлaтнoсти упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм; изрaдa 
извeштaja o рeaлизaциjи лoкaлнoг плaнa упрaвљaњa oтпaдoм; спрoвoђeњe пoступaкa jaвних нaбaвки 
из свoje нaдлeжнoсти; инфoрмисaњe, oбрaзoвaњe и рaзвиjaњe jaвнe свeсти o упрaвљaњу oтпaдoм и 
други пoслoви у oблaсти плaнирaњa и oргaнизoвaњa упрaвљaњa oтпaдoм у склaду сa зaкoнoм, 
стaтутoм грaдa Бeoгрaдa и другим прoписимa, вршe сe у сeкрeтaриjaту зa зaштиту живoтнe срeдинe - 
сeктoру зa упрaвљaњe oтпaдoм. 

Секретаријат за инспекцијске послове 
Члан 29 

Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe врши пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд извршaвaњeм 
зaкoнa и прoписa грaдa кojи сe oднoсe нa: oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти, кoришћeњe, чувaњe и 
oдржaвaњe кoмунaлних oбjeкaтa и другe пoслoвe кoмунaлнe инспeкциje утврђeнe зaкoнoм и 
прoписимa грaдa; oдлучуje пo жaлбaмa и врши другe пoслoвe другoстeпeнoг oргaнa нa тeритoриjи 
грaдa у oднoсу нa пoслoвe кoмунaлнe инспeкциje упрaвe грaдскe oпштинe и oбaвљa стручнe, тeхничкe 
и aдминистрaтивнe пoслoвe зa тeлo кoje врши кooрдинaциjу инспeкциjскoг нaдзoрa из извoрнe 
нaдлeжнoсти Грaдa Бeoгрaдa. 

Сeкрeтaриjaт, кao пoслoвe држaвнe упрaвe пoвeрeнe зaкoнoм, врши инспeкциjски нaдзoр нaд: 
извршaвaњeм прoписa кojимa je урeђeнa зaштитa и oдржaвaњe држaвних путeвa (oсим aутo-путa) нa 
тeритoриjи грaдa; oбaвљaњeм лoкaлнoг прeвoзa – вaнлиниjскoг прeвoзa путникa и ствaри, линиjскoг 
прeвoзa ствaри, прeвoзa зa сoпствeнe пoтрeбe лицa и ствaри и aутo-тaкси прeвoзa; тргoвинoм вaн 
прoдajнoг oбjeктa, oсим дaљинскe тргoвинe, кao и истицaњeм и придржaвaњeм рaднoг врeмeнa и 
истицaњeм пoслoвнoг имeнa; рaдoм угoститeљских oбjeкaтa у склaду сa зaкoнoм и другим 
прoписимa; спрoвoђeњeм oдрeдaбa Зaкoнa o вoдaмa и прoписa дoнeтих нa oснoву тoг зaкoнa, 
примeнoм прoписa и oпштих aкaтa кojи сe oднoсe нa изгрaдњу нoвих и рeкoнструкциjу пoстojeћих 
oбjeкaтa и извoђeњe других рaдoвa кojи мoгу утицaти нa прoмeнe у вoднoм рeжиму; примeнoм и 
спрoвoђeњeм зaкoнa и других прoписa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, зaштитe вaздухa, зaштитe 
oд букe, зaштитe oд нejoнизуjућих зрaчeњa, зaштитe прирoдe, прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину, 
интeгрисaнoг спрeчaвaњa и кoнтрoлe зaгaђивaњa живoтнe срeдинe, упрaвљaњa хeмикaлиjaмa, 
упрaвљaњa oтпaдoм и инспeкциjски нaдзoр кojи сe oднoси нa квaлитeт oтпaдних вoдa кoje сe 
испуштajу у рeципиjeнт; врши инспeкциjски нaдзoр нaд изгрaдњoм oбjeкaтa зa кoje, у склaду сa 
зaкoнoм, грaђeвинску дoзвoлу, oднoснo oдoбрeњe зa извoђeњe рaдoвa, издaje грaд, кao и инспeкциjски 
нaдзoр нaд изгрaдњoм oбjeкaтa зa кoje грaђeвинску дoзвoлу oднoснo, oдoбрeњe зa извoђeњe рaдoвa, 
издaje грaдскa oпштинa, кaдa грaђeвински инспeктoр грaдскe oпштинe нe прeдузимa прoписaнe мeрe; 
врши инспeкциjски нaдзoр у oблaсти прoстoрнoг плaнирaњa и урбaнизмa нa тeритoриjи грaдa, зa 
изгрaдњу и рeкoнструкциjу oбjeкaтa дo 800 m2 брутo рaзвиjeнe грaђeвинскe пoвршинe, рeшaвa пo 
жaлби прoтив првoстeпeних упрaвних aкaтa упрaвa грaдских oпштинa нaдлeжних зa стaмбeнe и 
грaђeвинскe пoслoвe и пoслoвe грaђeвинскe инспeкциje (другoстeпeни упрaвни пoступaк), кao и другe 
пoслoвe држaвнe упрaвe, кoje, у oвим oблaстимa, рeпубликa пoвeри грaду. 
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Секретаријат за социјалну заштиту 
Члан 66 

Секретаријат за социјалну заштиту врши послове који се односе на обезбеђивање права и 
услуга социјалне заштите на територији града у складу са законом и актима града.  

Секретаријат врши послове који се односе на: припрему аката и предузимање активности 
везаних за оснивање установа социјалне заштите и вршење оснивачких права над установама 
социјалне заштите чији је оснивач град, активности везане за именовање и разрешење директора, 
управних и надзорних одбора, активности у вези давања сагласности на статуте установа чији је 
оснивач град, обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над установама социјалне 
заштите чији је оснивач град у складу са актима града, које обухвата: изградњу, одржавање и 
опремање установа социјалне заштите; зараде запослених и административне трошкове; 
обезбеђивање трошкова за обавезе према осталим установама социјалне заштите на основу уговора и 
аката града у складу са законом; стратешко планирање и израду програма унапређења развоја 
делатности социјалне заштите у надлежности града и установа социјалне заштите чији је оснивач 
град. 

Секретаријат врши послове који се односе на: утврђивање облика материјалне подршке у 
области социјалне заштите; утврђивање критеријума за цене услуга социјалне заштите и утврђивање 
критеријума и мерила за учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у цени 
услуга социјалне заштите на територији града. 

У Секретаријату се врше и послови планирања потребних средстава за финансирање 
материјалне подршке и помоћи у области социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите у складу 
са актима града; пружање подршке реализацији програма од јавног интереса; пружање подршке 
програма помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима; учешће и праћење реализације 
збрињавања лица из неформалних колективних центара; учешће у изради стратешких докумената 
града у области унапређења положаја Рома и припадајућих акционих планова и пружање подршке 
реализацији програма социјалног становања. 

Секретаријат спроводи поступке јавних набавки у вези са пружањем услуга социјалне заштите 
и прати поступке јавних набавки које спроводе установе социјалне заштите за које се средства 
обезбеђују из буџета града. 

Секретаријат у првом степену решава: о додатним облицима заштите породиља на територији 
града, на основу аката града; о праву особа са инвалидитетом на бесплатно коришћење обележених 
паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града, на основу аката града. 

Секретаријат врши послове у вези са доделом субвенција на комуналне производе и услуге и 
послове који се односе на обезбеђивање додатних права учесника НОР-а, бораца, војних инвалида, 
породица палих бораца и цивилних инвалида рата у области борачке и инвалидске заштите на основу 
аката града. 

Секретаријат врши послове у вези са ревизијом права на основу аката града. 
Секретаријат врши послове државне управе које је република поверила граду у области 

социјалне, борачке и инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом, а односе се на: 
спровођење првостепеног управног поступка о признавању права на дечји додатак, родитељски 
додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета; спровођење првостепеног управног поступка о стицању статуса 
енергетски угроженог купца. 

Секретаријат врши послове државне управе које је република поверила граду у области 
социјалне, борачке и инвалидске заштите, а односе се на: спровођење другостепеног управног 
поступка по жалби и вршење ревизије права. 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 113

Секретаријат врши послове државне управе које је република поверила граду, а који се односе 
на инспекцијски надзор над радом центра за социјални рад и установе социјалне заштите, односно 
пружаоца услуга социјалне заштите који пружа услуге смештаја у прихватилиште (осим смештаја за 
жртве трговине људима) или прихватну станицу и дневне услуге у заједници на територији града. 

Секретаријат врши и друге послове на основу аката града и послове које република повери 
граду. 

Секретаријат за здравство 
Члан 67 

Секретаријат за здравство врши послове који се односе на: обезбеђивање и спровођење 
здравствене заштите од интереса за грађане на територији града, у складу са законом; праћење 
здравственог стања становништва и рада здравствених служби на територији града, старање о 
спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити, као и предлагање и предузимање мера за 
њихово унапређење; стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне 
здравствене заштите на територији града; координирање, подстицање, организацију и усмеравање 
спровођења здравствене заштите која се остварује активношћу органа града, грађана, предузећа, 
социјалних, образовних и других установа и других организација; међусекторску сарадњу, 
координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења делатности у областима јавног 
здравља на територији града; промоцију здравља и спровођење мера за очување и унапређење 
здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика; подршку раду и развоју носилаца и 
учесника у јавном здрављу на територији града, у складу са законом; сарадњу са хуманитарним и 
стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заштите; 
припрему аката за оснивање здравствених установа које у складу са законом и планом мреже 
здравствених установа оснива град; припрему аката и предузимање активности везаних за вршење 
оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град; активности везане за именовање 
и разрешење директора, заменика директора управних и надзорних одбора у здравственим 
установама чији је оснивач град; активности везане за давање сагласности на статуте здравствених 
установа чији је оснивач град; обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим 
установама, чији је оснивач град, у складу са законом и Планом мреже здравствених установа, а које 
обухвата одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционотекуће одржавање 
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области 
интегрисаног здравственог информационог система, као и за друге обавезе одређене законом и актом 
о оснивању; обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирање и 
остваривање програма у области јавног здравља, за територију града; праћење рада здравствених 
установа, чији је оснивач град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду и 
финансијском пословању; обезбеђење рада мртвозорске службе на територији града и одређивање 
доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствених 
установа и издавање потврда о смрти; предлагање посебних програма здравствене заштите које 
доноси град, као и цене тих програма, односно појединачних услуга и старање о њиховом 
спровођењу; доношење посебних програма из области јавног здравља за територију града, у складу са 
законом; обезбеђивање услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и 
ванредним приликама на територији града, у складу са мерама Владе; обезбеђење рада здравствене 
службе за време одржавања разних манифестација на територији града; активности везане за 
спровођење поступака јавних набавки од стране здравствених установа чији је оснивач град, а за које 
су средства обезбеђена у буџету града; обезбеђивање средстава за финансирање пројеката и програма 
из области здравства; активности на успостављању и остваривању међународне сарадње из области 
здравствене заштите од интереса за град; ангажовање на пословима сарадње из области здравствене 
заштите од интереса за град које воде европским интеграцијама; ангажовање на пословима европске 
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хармонизације из области здравствене заштите од интереса за град и друге послове у овој области у 
складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат обавља послове који се односе на: организовани приступ заштите права 
пацијената, пружање подршке у унапређењу и остваривању заштите права пацијената, организовање 
и координацију рада саветника пацијената на територији града Београда и Савета за здравље; 
остваривање сарадње са здравственим установама, другим облицима здравствене службе приватном 
праксом, организационим јединицама високошколских установа здравствене струке које обављају 
здравствену делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене 
делатности, Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, органима 
града, градским општинама, удружењима пацијената и другим органима и организацијама, као и 
друге послове у области заштите права пацијената на територији града Београда. Секретаријат врши 
стручне, оперативне и административно-техничке послове за потребе Савета за здравље. 

Секретаријат врши и послове државне управе у области здравства, које република повери 
граду. 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
Члан 51 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту у области образовања врши послове који се односе 
на: обезбеђивање и спровођење потреба из области образовања и васпитања у складу са законом; 
оснивање основних школа и утврђивање броја и просторног распореда основних школа (мрежа 
основних школа); планирање и реализацију изградње нових школских објеката, реконструкцију и 
инвестиционо одржавање постојећих школских објеката; предлагање именовања и разрешења 
чланова школских одбора у сарадњи са представницима органа школа и града; праћење програма 
васпитно образовног рада и изборне наставе; доношење одлуке о прекиду образовно васпитног рада у 
школама; спровођење поступака јавних набавки из надлежности секретаријата; стручно образовање 
запослених у школама; праћење стања заштите и безбедности ученика у школама; обезбеђење 
средстава за јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи; заштиту и 
безбедност ученика и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету 
Републике Србије; реализацију пројеката од значаја за област образовања и васпитања, конкурса за 
стипендирање талентованих средњошколаца и студената и студената и средњошколаца са 
инвалидитетом; координацију рада Комисије за доделу награда града Београда у области образовања 
и стваралаштва младих; сарадњу са другим надлежним установама и организацијама; координацију 
рада интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и 
другим прописима. 

Секретаријат у области образовања врши и поверене послове инспекцијског надзора над радом 
установа из области образовања и васпитања, као и друге послове државне управе које република 
повери граду. 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту у области дечје заштите врши послове који се 
односе на: оснивање предшколских установа, установа и организација у области дечје заштите и 
установа за рекреативни боравак деце; праћење потреба породица, планирање изградње нових 
објеката, реконструкцију и инвестиционо одржавање постојећих предшколских установа; 
финансирање изградње, реконструкције, инвестиционог одржавања и опремања предшколских 
установа; организација и финансирање делатности у издвојеним одељењима у просторима основних 
школа и другим просторима који испуњавају услове за обављање делатности предшколског 
васпитања и образовања; доношење мреже предшколских установа на територији града; 
финансирање делатности предшколског образовања и васпитања (целодневни и полудневни боравак 
и други посебни и специјализовани програми, исхрана, нега и превентивна здравствена заштита деце 
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предшколског узраста) у складу са законом и праћење целокупног финансијског пословања 
предшколских установа, а посебно коришћење буџетских средстава; јавне набавке из надлежности 
секретаријата; активности везане за именовање управних одбора предшколских установа и установа 
за рекреативни боравак деце; утврђивање цена услуга у предшколским установама чији је оснивач 
град, као и услове и начин остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у 
предшколским установама, одмора и рекреације; подстицање остваривања програма и облика рада са 
децом предшколског узраста у складу са законом; утврђивање већег обима права од права утврђених 
законом и повољнијих услова за њихово остваривање; давање сагласности предшколским установама 
за утврђивање почетка и завршетка радног времена у зависности од потреба корисника услуга; 
давање сагласности на начин и поступак уписа у предшколске установе; обезбеђивање простора и 
опреме за реализацију припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и 
обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од 2 kм; праћење и обезбеђивање контроле исхране и превентивне здравствене 
заштите у предшколским установама; финансирање осигурања деце, објеката и опреме предшколских 
установа; финансирање осигурања објеката и опреме установа за рекреативни боравак деце; 
учествовање у финансирању изградње, инвестиционог одржавања и опремања објеката за 
рекреативни боравак деце; вршење интерног надзора над радом предшколских установа; сарадњу са 
другим надлежним организацијама; реализацију конкурса друштвених и невладиних организација из 
области дечје заштите и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим 
прописима. 

Секретаријат у области дечје заштите врши послове који се односе на вођење првостепеног 
управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова боравка деце у 
предшколској установи, одмора и рекреације. 

Секретаријат у области дечје заштите врши и послове државне управе које република повери 
граду, а који се односе на: вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на 
накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са 
сметњама у развоју, као и друге послове државне управе које република повери граду. 

Секретаријат за културу 
Члан 69 

Секретаријат за културу врши послове који се односе на: непосредну примену прописа у 
области послова локалне самоуправе који се односе на културну делатност; оснивање, обезбеђивање 
услова за рад и вршење надзора над радом установа и других субјеката у култури који обављају 
културну делатност од значаја за град Београд; истраживање, заштиту и коришћење културног 
наслеђа; библиотечко-информационе делатности; уметничке делатности; обезбеђивање средстава за 
уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица 
која су стекла статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; 
сталне манифестације у области културе од значаја за град Београд; међународну културну сарадњу; 
остваривање програма и пројеката културне делатности од значаја за град Београд; аматерско 
културно и уметничко стваралаштво; подизање и редовно одржавање споменика и спомен-обележја 
на јавним површинама; одређивање назива тргова и улица; додељивање награда града Београда; 
спровођење поступака јавних набавки за потребе установа и јавних предузећа из области културне 
делатности чији је оснивач град; одређивање услова за прихватање поклона и легата граду Београду; 
поверавање поклона и легата граду Београду на чување, коришћење и презентацију; утврђивање 
плана развоја културе на територији града Београда; стимулацију: посебних пројеката у културним 
делатностима, програма или делова програма установа и других субјеката у култури на територији 
града Београда, развоја аматерског културног и уметничког стваралаштва, дугорочних пројеката у 
културним делатностима, као и стимулацију и презентацију програма младих талентованих 
стваралаца у области културе и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом града и 
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другим прописима. Секретаријат врши и послове државне управе у области културе које република 
повери граду. 

Секретаријат за спорт и омладину 
Члан 39 

Секретаријат за спорт и омладину врши послове који се односе на: подстицање и стварање 
услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена 
и особа са инвалидитетом; суфинансирање општинског и финансирање градског нивоа система 
предшколских и школских спортских такмичења; обезбеђивање услова за рад са младим спортским 
талентима и унапређење квалитета стручног рада са њима; одржавање и коришћење спортских 
објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији града и набавка спортске 
опреме и реквизита, обезбеђивање учешћа спортских организација са територије града у европским 
клупским такмичењима; финансирање делатности организација у области спорта које је основао град 
и остварење програма или делова програма других организација којим се доприноси задовољавању 
потреба грађана у области спорта на нивоу града; организацију и одржавање спортских такмичења и 
манифестација од значаја за град; унапређивање заштите здравља спортиста и обезбеђивање 
адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих укључујући и антидопинг 
образовање; спречавање негативних појава у спорту; едукацију, информисање и саветовање грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о битним питањима за одговарајуће бављење 
спортским активностима; периодична тестирања, скупљање, анализу и дистрибуцију релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији града, 
истраживачкоразвојни пројекти и издавање спортских публикација; обезбеђивање услова за рад 
спортских организација и стручњака у области спорта на територији града; обезбеђивање средстава 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта; обезбеђивање реализације 
тренажног процеса београдских спортских организација; унапређење стручног рада учесника у 
систему спорта на нивоу града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста; реализацију програма за децу и младе за време школског зимског 
и летњег распуста, стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста и доделу награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос 
развоју спорта. Секретаријат прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са 
младима, савезима, удружењима младих и удружењима за младе; подстиче и прати програме савеза, 
удружења младих и удружења за младе који су мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни 
пооблику рада, а који имају за циљ спровођење градског акционог плана за младе; обезбеђује услове 
за рад установа преко којих се остварује јавни интерес у областима омладинског сектора, а које су 
основане од стране града и установа које организовано раде са надареним и талентованим младима; 
обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање 
здравих и безбедних стилова живота; обезбеђује суфинансирање младих ученика и студената за 
стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и конгресима, односно другим 
стручним окупљањима у иностранству; обезбеђује услове за организовање семинара, стручних 
конференција, и других стручних окупљања од стране установа или организација, која имају 
међународни карактер, а која су део програмске активности удружења младих и удружења за младе 
као чл ана одговарајуће европске – међународне студент ске асо цијације; као и друге послове у 
складу са законом, Статутом града и другим прописима. Секретаријат врши инспекцијски надзор у 
области спорта осим за националне спортске савезе, организације које се баве стручним 
оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним 
спортским лигама. Секретаријат врши и друге послове државне управе у области спорта и омладине 
које република повери граду. 
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Секретаријат за послове легализације објеката 
Члан 71 

Секретаријат за послове легализације објеката обавља послове државне управе које је 
република поверила граду, а који се односе на: накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе 
за објекат, односно делове објекта изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе до дана 
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009); 
накнадно издавање решења о пријави радова за изградњу помоћних објеката, који су изграђени или 
реконструисани без пријаве радова до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009); решавање по пријавама и захтевима за легализацију 
објеката, изграђених или реконструисаних без грађевинске дозволе поднетих до дана ступања на 
снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009). 

Секретаријат врши и послове чувања техничке документације, води списак – преглед издатих 
грађевинских дозвола и врши друге послове у складу са законом и другим прописима. 

Секретаријат за инвестиције 
Члан  

Агенција за инвестиције и становање врши послове у вези реализације инвестиција које се 
финансирају из: буџета града Београда, примања на основу задуживања и донација, као и послове у 
вези реализације инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о 
кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода 
и примања утврђених законским прописима и Статутом града Београда, а односе се на јавне набавке: 
добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење 
стручног надзора; вршење техничког прегледа; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, 
доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град 
Београд инвеститор). 

Агенција обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, 
грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које Агенција спроводи 
јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике; 
врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих 
програма, обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи. 

Агенција обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних 
животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије 
последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима 
се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности 
града Београда, и друге послове, а у складу са Статутом града Београда. 

Секретаријат за послове комуналне полиције 
Члан 80 

Секретаријат за послове комуналне полиције обавља комунално-полицијске и друге послове 
који се односе на одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну 
делатност, остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у 
складу са законом и прописима града, заштиту животне средине, општинских и некатегорисаних 
путева, улица и државних путева из надлежности града, културних добара и других јавних објеката 
од значаја за град, предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције; пружа 
помоћ надлежним органима града, односно градским општинама, предузећима, организацијама и 
установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција) и подршку спровођењу прописа 
којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање 
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других задатака из надлежности града и градских општина утврђених законом, Статутом града и 
другим прописима. 

Секретаријат за скупштинске послове и прописе 
Члан 47 

Секретаријат врши стручне и организационе послове за Скупштину града и Градско веће који 
се односе на припрему седница и обраду усвојених аката, чување изворних докумената о раду тих 
органа и вођење евиденције о одржаним седницама; евидентирање аката који се упућују на 
разматрање градоначелнику и обрада и чување донетих аката градоначелника; избор, именовања и 
постављења из надлежности скупштине и извршних органа града; остваривање права из радног 
односа изабраних, именованих и постављених лица у органима града; припрему нацрта аката о 
накнадама и другим примањима одборника, као и остваривање права утврђених тим актима; давање 
мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе органи града и њиховој усклађености са 
статутом града и другим општим актима града; припрему прописа и материјала који се односе на 
положај града и градских општина, организацију и рад Скупштине града и градског већа, као и на 
припрему прописа из области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих 
јединица градске управе; праћење усклађености Статута и других општих аката градске општине 
којима се уређују питања из области локалне самоуправе, односно из других области у којима 
припрема прописе града, са Статутом Града Београда и припрему предлога за покретање поступка за 
оцену уставности и законитости аката градских општина; прибављање одговора поводом 
иницијативе, односно акта којим се оспорава уставност, односно законитост прописа града, од 
организационе јединице у чијем је делокругу област на коју се оспорени пропис односи и припрема 
одговора за доносиоца оспореног општег акта ради достављања Уставном суду Републике Србије; 
припрему мишљења о уставности Статута Града Београда, односно припрему одговора о уставности, 
односно законитости Статута Града Београда; проверу достављеног, израђеног пречишћеног текста 
прописа града пре упућивања комисији за прописе ради утврђивања; уређивање "Службеног листа 
Града Београда"; стручне и организационе послове за потребе појединих сталних радних тела 
Скупштине града и друге послове, у складу са прописима града. 

Секретаријат за информисање 
Члан 58 

Секретаријат за информисање Градске управе Града Београда врши послове који се односе на: 
правовремено и потпу- но информисање грађана о раду органа града; организовање конференција за 
новинаре за потребе органа града; уређи- вање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести 
Бео- инфо; организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге 
ванредне ситуације); јавне набавке из надлежности секретаријата; објављивање огла- са, конкурса и 
тендера за потребе органа града; уређивање и одржавање интернет-презентације града 
www.београд.рс; ор- ганизовање медијских кампања и акција органа града; израду аналитичких 
материјала о јавном информисању; уређивање и издавање публикација од значаја за град; 
координирање комуникација Градске управе са јавношћу; издавање „Служ- беног листа Града 
Београда”; обезбеђивање услова за рад ак- редитованих новинара у Скупштини града; давање 
мишљења за употребу грба и заставе града и припрему и праћење аката везаних за употребу грба и 
заставе града; чување фото и биб- лиотечке документације и обављање административних по- слова 
за овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја; стручне, 
оперативне и орга- низационе послове протокола градоначелника, Градског већа, председника и 
заменика председника Скупштине града. 
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Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију 
односа са грађанима 

Члан 59 
Секретаријат обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на 

израду, руковање и чување плана одбране града Београда; планира, организује и усклађује опште и 
посебне мере заштите тајности података; координира рад са градским општинама и правним 
субјектима из делокруга послова планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности 
података и ванредних ситуација у складу са законом; обавља студијско-аналитичке и стручно-
оперативне послове које се односе на: планирање, организацију, израду и ажурирање акустичке 
студије, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама и доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање 
становништва; усклађује припреме и документа одбране и безбедности, ванредних ситуација и 
заштите тајности података са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом. 

Секретаријат врши стручно-оперативне, организационе и административно-техничке послове 
ради остваривања комуникације са грађанима о раду Скупштине града, градоначелника, градског 
већа, јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних 
делатности, других јавних предузећа, установа и служби, чији је оснивач Град Београд. 

Секретаријат обавља послове координације активности градске управе Града Београда и јавних 
комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, а које се односе на 
инфраструктурне радове од значаја за Град Београд. 

Секретаријат координира активности јавних комуналних предузећа, јавних предузећа и градске 
управе са привредним субјектима и организацијама који организују јавне манифестације и догађаје 
од значаја за Град Београд. Учествује у организацији и поступку реализације јавних манифестација и 
догађаја од значаја за Град Београд и предузима мере у циљу реализације. У сарадњи са јавним 
предузећима и јавним комуналним предузећима израђује, ажурира и публикује обједињени годишњи 
план инфраструктурних радова на почетку сваке године и друге извештаје из свог делокруга рада за 
потребе града Београда. 

Секретаријат врши комуникацију са грађанима и путем апликација за мобилне телефоне и 
уједно их ажурира. Такође, врши послове израде, ажурирања и унапређења портала комуналног 
система града Београда и издаје штампане и електронске публикације из области комуналне 
делатности у циљу информисања грађана. 

Секретаријат за опште послове 
Члан … 

Служба за опште послове обавља послове који се односе на: набавке добара и услуга за потребе 
органа града; инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи града; 
сачињавање финансијских планова службе у којима се планирају средства за обезбеђивање услова за 
рад органа града; обављање послова из области финансијско-материјалног пословања; реализацију 
плаћања из делатности службе; обављање службеног превоза и сервисирање возила; рад писарница; 
рад административних техничких секретара за органе града; одржавање биротехничких и других 
средстава и опреме; рад штампарија; евиденцију коришћења и издавања основних средстава, ситног 
инвентара и потрошног материјала; одржавање хигијене у просторијама органа града; физичко-
техничко и противпожарно обезбеђење; послове безбедности и заштите на раду; пружање 
угоститељских услуга и цене угоститељских услуга у објектима које користе органи града; рад 
библиотеке Градске управе и организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне 
литературе; обезбеђивање и других услова за рад органа града. 

Служба врши и стручне послове који се односе на планирање, обавештавање и координацију 
активности органа града и других субјеката у ванредним ситуацијама. 
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Служба врши и стручне, оперативне и организационе послове који се односе на послове 
протокола градоначелника, Градског већа, председника и заменика председника Скупштине града. 

Секретаријат за послове начелника градске управе 
Члан  

У Секретаријату за послове начелника градске управе обављају се нормативно-правни, 
управно-правни, студијско-аналитички, стручно-оперативни и административно-технички послови, 
који се односе на: праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга 
организационих јединица градске управе и јединица у њиховом саставу; обезбеђивање координације 
рада организационих јединица градске управе; унапређивање организације и метода рада и 
остваривање сарадње организационих јединица градске управе; праћење и усклађивање активности 
организационих јединица градске управе у поступку усаглашавања прописа града и покретање 
иницијативе за одговарајуће промене; спровођење конкурсних поступака за одабир кадрова у 
Градској управи Града Београда, унапређење поступака одабира кадрова, праћење оцењивања 
службеника и израду годишњег извештаја; анализу и процену потреба за стручним усавршавањем 
службеника, припрему предлога програма општег стручног усавршавања службеника; припрему и 
анализу кадровског плана; организацију и реализацију стручног усавршавања; спровођење конкурса 
за попуњавање извршилачких радних места; анализу описа послова радног места и њихово правилно 
разврставање у звања и врсте; вођење централне кадровске евиденције о службеницима и 
намештеницима; сарадњу са државним органима; стручно-техничку и администативну подршку 
жалбеној комисији у поступку по жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса; израду нацрта 
другостепених решења у поступку по жалби; праћење, анализирање и проучавање нове законске и 
подзаконске регулативе и ефекте на послове Града Београда; остваривање сарадње са ресорним 
министарствима, односно надлежним органима града; унапређење односа градске управе према 
грађанима и правним лицима који се обраћају Градској управи; израду обједињеног аката о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи и других аката које доноси 
начелник градске управе; усклађивање општих и појединачних аката које припремају организационе 
јединице градске управе са уставом, законом, Статутом Града Београда и другим прописима; 
сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника Градске управе Града Београда 

Чл. 76 и 77 
 (Брисано)  

Члан 78 
 (Брисано)  

Чл. 79 и 79а 
 (Брисано)  

3. Стручне службе и њихов делокруг 
Члан 81 

Стручне службе у Градској управи су:  
7. Кабинет председника Скупштине града, 
8. Кабинет градоначелника, 
9. Кабинет градског менаџера. 
 

Члан 82, 83, 84, 85, 86, и 87 
 (Брисан)  
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Кабинет председника Скупштине града 
Члан 88 

Кабинет председника Скупштине града врши стручне, организационе и административно-
техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника 
Скупштине града, који се односе на: представљање Скупштине града у односима према правним и 
физичким лицима у земљи и иностранству; координацију рада у сарадњи са градским општинама, 
градовима и општинама у Србији, окрузима и надлежним републичким органима; припрему за радне 
и друге састанке председника и заменика председника Скупштине града; праћење активности на 
реализацији утврђених обавеза Скупштине града; координирање активности на остваривању јавности 
рада Скупштине града; пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику 
председника Скупштине града; распоређивање аката и предмета који се односе на председника и 
заменика председника Скупштине града; старање о документацији везаној за активности председника 
и заменика председника Скупштине града. 

Кабинет градоначелника 
Члан 89 

Кабинет градоначелника обавља стручне, оперативне, организационе и административно-
техничке послове за потребе градоначелника и Градског већа који се односе на: непосредно 
извршавање и старање о извршавању политике извршне власти града; сазивање, припремање и 
одржавање колегијума градоначелника, комисија и савета градоначелника и других састанака 
градоначелника и Градског већа; припрему материјала о којима одлучује градоначелник; припремање 
програма рада градоначелника и Градског већа; евидентирање и праћење извршавања донетих аката; 
послове комуникације са јавношћу градоначелника, који се односе на обавештавање јавности о раду 
градоначелника, организацију конференција за штампу; послове међународне сарадње и друге 
организационе и административно-техничке послове за потребе градоначелника. 

Кабинет градоначелника разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа 
по њима и о томе обавештава грађане. 

У Кабинету се обављају стручни, организациони и административно-технички послови за 
потребе заменика градоначелника и помоћника градоначелника. 

Кабинет градског менаџера 
Члан 89а 

Кабинет обавља стручне, организационе и административно-техниче послове за потребе 
остваривања надлежности градског менаџера, који се односе на: покретање иницијатива, предлагање 
пројеката и сачињавање мишљења у вези са питањима која су од значаја за економски развој града; 
креирање локалне развојне економске политике; промоцију пословног амбијента у граду, пре свега 
информисањем и промовисањем привредног развоја; реализацију пројеката и развијање партнерства 
између Градске управе и предузетника; сарадњу са асоцијацијама у региону и земљи; координирање 
активности које се односе на јавност рада градског менаџера; старање о документацији везаној за 
активности градског менаџера, као и друге послове за потребе градског менаџера. 

4. Посебне службе Града Београда (ван Градске управе)  

Служба за буџетску инспекцију 
Члан 67 

Служба обавља послове који произилазе из делокруга прописаног законом и подзаконским 
актима у области буџетске инспекције: управно–надзорни послови који се односе на: инспекцијску 
контролу примене закона у области финансијско–материјалног пословања и наменског и законитог 
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коришћења средстава код директних и индиректних корисника буџета Града и јавних предузећа 
основаних од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно 
правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала, 
или више од 50% гласова у управном одбору, као и другим правним лицима у којима локална јавна 
средства чине више од 50% укупног прихода наведених у Закону о буџетском систему; контролу над 
правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета 
града Београда за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу 
који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета града Београда по основу 
задуживања, субвенције, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.; 
контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности 
остварују органи, организације, предузећа и фондови, као и коришћење тих средстава; предузимање 
законом прописаних мера у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости или 
неправилности. 

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
Члан … 

Служба у области спровођења јавних набавки, обавља послове који се односе на: спровођење 
поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или додељивања 
уговора за потребе организационих јединица Градске управе града Београда (у даљем тексту: 
организационе јединице Градске управе), установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа 
и организација чији је оснивач град Београд, за набавне категорије које су актом који доноси 
градоначелник утврђене за централизовано спровођење; спровођење јавних набавки за које су 
средства опредељена на разделу Службе, ради закључивања уговора. 

Служба обавља следеће послове који се односе на редовну контролу планирања, спровођења 
поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе, и то: контролу 
целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца, 
контролу начина испитивања тржишта, контролу критеријума за сачињавање техничке 
спецификације, контролу оправданости критеријума за доделу уговора, контролу спровођења 
поступака јавне набавке давањем мишљења на: елементе одлуке о покретању поступка, елементе 
конкурсне документације и извештај комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда; контролу 
извршења уговора. О спроведеној редовној контроли за сваку организациону јединицу Градске 
управе сачињава се годишњи извештај и доставља руководиоцу организационе јединице на коју се 
извештај односи, Градском већу града Београда и градоначелнику. Служба обавља и послове праћења 
реализације појединачних уговора које организационе јединице Градске управе, установе, јавна 
комунална предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач град Београд, закључују на 
основу оквирних споразума. 

Служба обавља послове који се односе на ванредну контролу планирања, спровођења 
поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе, установа, јавних 
комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, као и 
општина, а по налогу градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе и директора Службе. 
Служба обавља и послове ванредне контроле реализације појединачних уговора, закључених на 
основу оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, према 
уговореним техничким карактеристикама, достављеним узорцима, као и извештајима акредитованих 
лабораторија. 

Служба обавља и послове који се односе на: припрему нацрта интерних аката из области јавних 
набавки; припрему и израду финансијског плана Службе, у складу са одлуком о буџету града; израду 
и доношење плана набавки Службе; праћење извршења финансијског плана Службе; вршење 
прегледа и контролу финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора Службе; 
вођење евиденције плаћања; праћење утрошка средстава и сачињавање извештаја о утрошеним 
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средствима; вођење јединствене електронске евиденције добављача; праћење извршења оквирних 
споразума; праћење извршења уговора који се реализују из средстава са раздела Службе; 
успостављање информационог система и примену система динамичне набавке и електронске 
лицитације, када је то могуће; предлагање мера и контролу спровођења истих у циљу повећања 
ефикасности трошења буџетских средстава; вршење едукације из области јавних набавки; 
унапређење техничких спецификација предмета централизованих јавних набавки у складу са 
понудом на тржишту; анализа тржишта и уговорених цена на основу спроведених централизованих 
јавних набавки у циљу формирања препоручених цена; анализа ефеката централизованих јавних 
набавки са аспекта уговорених цена; спровођење интерног плана за спречавање корупције у јавним 
набавкама које спроводи Служба; анализа и евиденција захтева за заштиту права понуђача у 
поступцима јавних набавки; обављање и других послова из области јавних набавки у складу са 
одлукама Скупштине града и Градоначелника; остваривање сарадње са органима и организацијама 
који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и друге послове у 
складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

 

ОБАВЕЗЕ које проистичу из позитивних прописа и Стратегије развоја града Београда 
(„Сл. лист града Београда”, бр. 21/2011)  
http: //sllistbeograd.rs 
http: //www.pravno-inforмacioni-sisteм.rs/SlGlasnikPortal/pages/hoмe.xhtмl 
 
Повратак на садржај. 
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ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ОБАВЕЗА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
У Сектору за аналитику, нормативу и финансијске послове обављају се студијско-

аналитички, нормативно-правни и финансијско-материјални послови и то: послови који се односе на 
организацију и рад Градске управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа); праћење свих 
прописа који се примењују на локалном нивоу; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења 
система Градске управе, рационализацију њене структуре и поједностављење процедура рада 
коришћењем савремених метода и технологија; припрема нацрта Одлуке о Градској управи града 
Београда; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о 
реализацији тих послова за органе града Београда и послови хармонизације метода рада Градске 
управе са локалним управама држава чланица Европске уније; анализа извештаја о раду 
организационих јединица Градске управе и обједињавање истих у електронску књигу; аналитички 
послови из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама од јавног 
значаја; израда решења о годишњим одморима за запослене у Секретаријату и вођење евиденције о 
издатим решењима; послови припреме израдe и измене годишњег финансијског плана Секретаријата 
за потребе израде Одлуке о буџету града Београда и Одлуке о ребалансу буџета града Београда, 
измене финансијског плана на основу измене износа средстава до висине прописане законом по 
апропријацијама у оквиру функција финансијског плана Секретаријата, а по потреби и на захтев за 
измену износа од стране Сектора; израда захтева за доделу средстава из текуће буџетске резерве на 
основу указане потребе услед недостатка средстава у оквиру Секретаријата; израда предлога 
програмских активности и пројеката Секретаријата у циљу израде Одлуке о буџету, као и измене и 
допуне исте; пријем фактура од стране других Сектора у оквиру Секретаријата; формирање налога за 
плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације 
финансијског плана по позицијама; сарадња са надлежним службама; послови јавних набавки. 

У Сектору за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа обављају се 
изворни послови, и то: управно-надзорни и управни послови који се односе на спровођење 
другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа града Београда (у даљем тексту: 
Градско веће) и израђују предлози решења и закључака по жалбама изјављеним против првостепених 
аката Градске управе, у складу Одлуком о Градској управи града Београда, у следећим областима: 
легализације објеката, урбанизма, саобраћаја, инспекцијских послова, образовања и дечје заштите, 
социјалне заштите и осталих области.  

У Сектору се такође обављају и следећи послови:  
– послови припреме и израде решења по ванредним правним средствима;  
– послови припреме и израде аката у поступку по тужбама у управним споровима из 

надлежности Градског већа;  
– послови припреме и израде аката у поступку по пресудама Управног суда.  

Прати се и анализира примена прописа, као и ставови Управног суда и остварује сарадња са 
службама и институцијама, у областима који се односе на надлежности Градског већа. 

У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, обављају се 
изворни послови: спровођење предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 
града Београда; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке 
изборне комисије у поступку одржавања избора и спровођење градског референдума. 
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У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, у области 
вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и 
личних стања грађана за територију града Београда; координирање и контрола рада Одсека за лична 
стања грађана, вођење матичних књига и изборна права; уједначавање поступака, радњи и аката, 
предузимање мера и радњи у циљу унапређења рада и информационе технологије; пружање стручне 
помоћи запосленима о спорним питањима примене важећих прописа у области послова вођења 
матичних књига, првостепеног управног поступка у области личних стања грађана; поступање по 
актима надлежних министарстава, дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и 
иностраних органа и пријем и прослеђивање јавних исправа о личном статусу грађана; пружање 
правне помоћи грађанима и органима ван подручја града Београда и Републике Србије, у вези са 
личним и породичним статусом грађана, на њихов захтев или по замолницама; праћење примене 
међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи у примени међународних 
уговора и колизионих норми; обављање послова вођења евиденција о држављанима Републике 
Србије; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа; обављање послова из области 
заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности 
руковаоца подацима о личности и други послови на основу закона и других прописа. 

У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, који се 
односе на: ажурирање дела јединственог бирачког списка за град Београд, упаривањем података са 
системом аутоматске обраде података Министарства унутрашњих послова Републике Србије; 
координирање активности између управа градских општина и Градске управе у погледу ажурирања 
дела јединственог бирачког списка за град Београд, прибављање доказа који се достављају градским 
општинама и Министарству унутрашњих послова Републике Србије, а на основу којих се врши упис, 
брисање, измене и допуне у делу јединственог бирачког списка за град Београд и други послови на 
основу закона и других прописа.  

У Сектору за управну инспекцију обављају се, као поверени, послови управне инспекције за 
органе града Београда, органе градских општина града Београда и установе чији је оснивач град 
Београд, кроз инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: 
државна управа; радни односи у органима града Београда и органима градских општина града 
Београда; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употребу грба, заставе и 
химне Републике Србије, службена употреба језика и писама, печат државних и других органа, 
бирачки спискови и матичне књиге, политичке странке и удружења и слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим 
областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност. 

Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС”, број 87/2011), уређује се 
организација, послови и начин рада управне инспекције, права и дужности и одговорности управних 
инспектора и друга питања од значаја за рад управне инспекције. 

Поступак инспекцијског надзора управни инспектор покреће по службеној дужности, по налогу 
надлежних органа и на основу иницијативе органа или правних или физичких лица. Инспекцијски 
надзор може бити: редован - спроводи се у складу са годишњим програмом рада управне инспекције; 
ванредан – спроводи се по налогу надлежног органа, по основу иницијативе органа или правних или 
физичких лица; контролни – спроводи се ради утврђивања извршења мера које су предложене у 
записнику. 

Подносилац представке писмено се обраћа управној инспекцији и уз акт подноси прилоге, 
доказе о наводима у представци. Инспекцијски надзор се врши непосредно или се захтева извештај 
по поднетом акту од органа државне управе или посебне организације (које решавају о правима и 
обавезама грађана). 
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По спроведеном инспекцијском надзору подносилац се писмено обавештава о утврђеном 
чињеничном стању и предузетим мерама. Уколико управна инспекција није надлежна да поступи по 
поднетој представци, иста се доставља надлежном органу о чему се обавештава подносилац. 

О спроведеном инспекцијском надзору, управни инспектор сачињава записник који садржи: 
налаз чињеничног стања са описом утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду; 
предлог мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду; обавезу 
извештавања управног инспектора о предузетим мерама и рок за достављање извештаја. 

Записник се сачињава у службеним просторијама управне инспекције, најкасније у року од три 
дана од дана завршеног инспекцијског надзора. 

Предвиђена је могућност састављања записника и на лицу места, односно у току обављања 
инспекцијског надзора где се примедбе стављају истовремено са сачињавањем записника у који се 
уносе примедбе односно изјава надзираног органа да нема примедби. 

Записник се доставља руководиоцу надзираног органа а обавезно и државном органу који врши 
надзор над радом надзираног органа односно коме надзирани орган одговара за рад. 

На записник управног инспектора, руководилац надзираног органа може да стави примедбе на 
записник у року од три дана од дана пријема записника, које је управни инспектор обавезан да 
размотри. Уколико утврди да има основа, управни инспектор ће извршити допуну инспекцијске 
радње на које се примедбе односе, односно измениће или одустаће од предложенх мера. 

Ако надзирани орган у остављеном није отклонио записником утврђене незаконитости, 
неправилности и недостатке, управни инспектор је дужан да донесе решење којим налаже мере и 
одређује рок за њихово отклањање. 

Против решења управног инспектора може се изјавити жалба Главном управном инспектору 
која се предаје Сектору за управну инспекцију, у року од 8 дана од дана достављања решења. 

Сектор статистике обавља студијско-аналитичке, статистичко-евиденционе, информатичке, 
стручно–оперативне и документационе послове; организује и спроводи статистичка истраживања из 
Програма и Плана званичне статистике, као произвођач званичне статистике на територији града 
Београда; обавља послове припреме програма и утврђивања методолошких решења и стандарда у 
статистичким истраживањима од посебног интереса за град; послове развоја статистичке 
информационе основе; организује и спроводи статистичка истраживања на територији града; врши 
статистичке анализе, рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; 
обавља послове обезбеђивања података од значаја за регион Београда; спроводи Попис 
становништва, домаћинстава и станова и Попис пољопривредних газдинстава на територији града; 
обавља послове одржавања и коришћења административних и статистичких регистара од интереса за 
град и републику; врши обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на 
градском нивоу; предузима мере и усмерава развој статистичког информационог система; врши 
стручну координацију и сарадњу са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких 
истраживања. 

У оквиру своје основне делатности Сектор статистике врши и друге послове утврђене законом, 
Одлуком о Градској управи града Београда и другим прописима и актима. 

У Одељењу друштвених делатности и економских активности обављају се послови: статистике 
становништва, запослености, зарада, промета и цена, економских показатеља и локалне самоуправе, 
производних делатности; организовањa обраде статистичких података; припреме статистичких 
анализа и података по захтеву интерних и екстерних корисника; предузимања мера и усмеравање 
развоја статистичког информационог система, припрема анализа података за статистичке 
публикације и други стручни послови. 

У Одсеку статистике становништва, запослености и зарада обављају се послови: прикупљање, 
обрада и анализа података о демографским кретањима; израда миграционих биланса; процена и 
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прогноза кретања становништва; послови статистике образовања, здравства, културе, физичке 
културе, социјалне и дечје заштите, друштвеног уређења, правосуђа; обављање стручних и 
методолошких припрема и учешће у Попису становништва, домаћинстава и станова и друге пописе 
на нивоу града, статистике избора; припремање података за статистичке публикације; учешће у 
статистичким истраживањима на нивоу града. Обављају се и послови: прикупљање, обрада и анализа 
података о запослености, платама и зарадама, квалификационој структури запослених; организовање 
и спровођење пописа запослених, анкете о радној снази и сл.; припрема података за статистичке 
публикације; учешће у већим статистичким истраживањима на територији града.  

У Одсеку статистике промета и цена обављају се послови: прикупљање, обрада и анализа 
статистичких података из области трговине на мало и велико, спољне трговине, откупа и реализације 
пољопривредних производа, туризма и угоститељства; снимање цена у трговини на мало и на 
пијацама, у угоститељству и услужним делатностима; прикупљање, обрада и анализа података о 
ценама; припремање и организовање анкета о приходима и расходима домаћинстава; припрема 
података за публикације и обавештавање корисника статистичких података; учешће у већим 
статистичким истраживањима на територији града.  

У Одсеку производних делатности обављају се послови: прикупљање, обрада и анализа 
статистичких података о биљној и сточарској производњи, реализацији пољопривредне производње, 
учешће у припреми методологије за Попис пољопривреде, координација у спровођењу Пописа 
пољопривреде, спровођење анкета о пољопривредној производњи, припрема методологија за 
спровођење Пилот пројеката о попису воћњака и винограда, ажурирање консултационих база 
пољопривредних газдинстава, водопривреди, лову, риболову, шумарству, индустријској производњи, 
промету и реализацији индустријске производње, створеном и третираном отпаду, енергетици, 
отпадним водама, загађујућим материјама, загађености ваздуха и вода, грађевинској активности и 
стамбеној изградњи, грађевинским дозволама, комуналној активности и свим видовима саобраћаја; 
сарадња са извештајним јединицама, пружања помоћи за приступ одговарајућим програмима за 
електронски унос извештаја и прикупљању и контроли података; припрема и анализа података за 
статистичке публикације; израда саопштења пружање обавештења корисницима статистичких 
података; учешће у већим статистичким истраживањима на територији града. 

У Одсеку статистике економских показатеља и локалне самоуправе обављају се послови: 
прикупљање, обрада и анализа података о макроекономским агрегатима, инвестицијама, буџетским 
корисницима, приходима и расходима буџета, и др.; припрема података ради обрачуна домаћег 
друштвеног производа по приходном и расходном методу; прикупљање и обрада извештаја о 
репродукционој и финалној потрошњи; сарадња са извештајним јединицама у прикупљању и 
контроли података; припрема података за статистичке публикације; пружање обавештења 
корисницима статистичких података; учешће у већим статистичким истраживањима на територији 
града; спровођење истраживања из области праћења социјалних, радних, социоекономских и других 
индикатора и показатеља локалне самоуправе.  

У Одељењу регистара обављају се послови: израда методологије за статистичка истраживања и 
одређивања узорка за истраживања; послови спровођења статистичких истраживања и вођење 
Статистичког пословног регистра, Регистра просторних јединица и територијалне поделе, Регистра 
улица, тргова и зграда и Регистра јединица разврставања које нису у надлежности АПР-а; 
прикупљање, шифрирање, обрада и анализа статистичких података; израда статистичких анализа и 
њихова припрема за објављивање; студијско-аналитички; нормативно-правни и други стручни 
послови. 

У Одељењу припреме, уноса, администрирања, обраде и дисеминације података обављају се 
послови: информатичке подршке администрирањa и обрадe статистичких података; израдe 
сигурносних копија апликација и података; архивирањa података из свих статистичких истраживања 
на више нивоа; дисеминацијe статистичких и других података; припремe података за обраду, уносa и 
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кориговања података; подршкe корисницима; праћењa развоја и одржавањa статистичког 
информационог система на нивоу града и републике; сарадње са другим статистичким 
организацијама; праћења информационих технологија за подршку развоју статистичког 
информационог система и други стручни послови. 

У Одсеку припреме и уноса података обављају се послови: припреме докумената и података за 
аутоматску обраду, контроле и шифрирања материјала; програмирања уноса и контроле података из 
улазних докумената; преузимања, уноса и провере потпуности и тачности унетих података; исправке 
грешака; ажурирања и претраживања база података; заштите магнетних и других медија, примљене 
документације и предаја обрађене документације кориснику; контроле и исправљања грешака у 
материјалу преузетом кроз мрежу или посредством магнетних и других медијума, уз сагласност 
власника података по прописаним процедурама; преузимања и слања података на даљу обраду у 
Сектору и другим корисницима; извођења процедура за заштиту података и примена прописаних 
стандарда из делокруга Одсека и други послови. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза запослених у секретаријату се врши у 

складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи 
града Београда -Секретаријату за финансије. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза запослених у секретаријату се врши у 

складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи 
града Београда -Секретаријату за јавне приходе. 

Сектор јавних прихода за територију града Београда обавља послове надзора, подношења 
захтева за покретање прекршајног поступка, послове редовне наплате, пореског рачуноводства и 
извештавања, послове принудне наплате, пореско правне и информатичке послове као и опште и 
ифинансијске послове. 

Сектор јавних прихода за подручја градских општина обавља послове утврђивања пореза на 
имовину и других изворних јавних прихода у складу са посебним прописом; канцеларијске и 
теренске контроле; редовне и принудне наплате изворних јавних прихода из надлежности 
Секретаријата; давање обавештења ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка 
надлежном прекршајном суду; вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских 
обвезника и вођење поновног поступка по поништеним управним актима; пријем и обраду захтева за 
одлагање плаћања дугованог пореза; издавање уверења и потврда у вези изворних јавних прихода из 
делокруга Секретаријата; вођење јединственог пореског рачуноводства и друге послове у складу са 
законом и упутствима. 

Сектор за процену тржишне вредности непокретности обавља послове који се односе на 
процену тржишне вредности непокретности за потребе поступака прибављања и отуђења 
непокретности у својини града Београда, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и 
послове процене вредности непокретности које су у својини града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове врши изворне послове који се односе на:  

– припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, односно просторних и 
урбанистичких планова;  

– разматрање иницијативе за израду планских докумената;  
– припремање одлуке о изради планских докумената, нацрта и предлога планских докумената;  
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– доношење решења о стратешкој процени утицаја на животну средину;  
–  припремање програма имплементације регионалног просторног плана;  
– спровођење јавног позива у поступку урбане комасације и потврђивање пројекта урбане 

комасације;  
– издавање информације о локацији, осим оних које издаје градска општина;  
– издавање локацијских услова, осим оних које издаје градска општина;  
– спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације 

и препарцелације, осим оних које потврђује градска општина;  
– доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају 

извршења инспекцијског решења;  
– вођење информационог система планских докумената, стања у простору и урбанистичко-

техничких докумената;  
– давање сагласности на планове за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама и друге сагласности за њихово постављање 
(киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар);  

– учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада 
секретаријата;  

– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 
Секретаријат обавља поверене послове, који се односе на:  

– издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката преко 800 м2 бруто развијене грађевинске 
површине, бензинских станица, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне 
инфраструктуре осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска општина, као и 
издавање употребне дозволе за те објекте;  

– издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о 
планирању и изградњи, као и издавање употребне дозволе по захтеву инвеститора, за изведене 
радове;  

– поступак издавања привремене грађевинске дозволе;  
– поступак евидентирања пријаве почетка грађења објекта;  
– чување техничке документације;  
– праћење и контролу инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања 

инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације као и других 
карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, 
изградње грађевинских објеката, заштите природних и културних добара и објеката 
геонаслеђа, санације и рекултивизације терена;  

– праћење и контролу геолошких истраживања геотермалних ресурса за потребе снабдевања 
топлотном енергијом породичног домаћинства физичког лица;  

– поступак који је започет по захтевима за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе, 
грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним 
правима и обавезама и 

– врши и друге послове државне управе које Република повери граду. 
Секретаријат спроводи обједињену процедуру електронским путем у поступцима за 

издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, која обухвата:  
– издавање локацијских услова;  
– издавање грађевинске дозволе;  
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– издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи;  
– пријаву радова;  
– издавање употребне дозволе;  
– -прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну 

мрежу;  
– прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за 

изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе 
из надлежности града, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и 
за упис права својине на изграђеном објекту. 

1. У Сектору за информационе технологије и опште послове, у Одељењу за информатику, 
опште, правне и економске послове обављају се следећи послови:  

– општи послови за потребе целокупног Секретаријата: правни, финансијски, послови 
информатичке подршке, документациони и административно-канцеларијски послови;  

– израда и доношење решења из области радних односа запослених у Секретаријату;  
– припрема извештаја и информација за кабинет председника Скупштине града, кабинет 

Градоначелника, Градско веће, Главног урбанисту, Службу за информисање и секретара 
Секретаријата, као и сложених аналитичких материјала;  

– вођење и ажурирање Стратегије управљања ризицима града Београда у оквиру Система 
Финансијског управљања и контроле;  

– вођење административно-канцеларијских послова Секретаријата: класификационе ознаке, 
израда печата и штамбиља, набавка IT опреме и канцеларијске опреме и прибора;  

– учешће у организацији конкурса и раду и организацији рада комисије за доделу награде града 
Београда из области архитектуре и урбанизма;  

– комуникација и одговори на питања и захтеве грађана путем електронске поште;  
– односи са јавношћу, Службом за информисање, сарадња са Беоком-сервисом;  
– израда прегледа активности издатих аката из надлежности Секретаријата чиме се остварује 

комуникација и размена података између сектора Секретаријата електронским путем;  
– давање сугестија и предлога, као и учешће у изради, доношењу и спровођењу закона, одлука и 

правилника;  
– економско-финансијски послови из области рада Секретаријата, као и примена САП ЕРП 

решења у Градској управи - Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове;  
– израда предлога таксених тарифа за списе и радње из области урбанизма и грађевинских 

послова;  
– израда и контрола уговора које закључује Секретаријат, односно град Београд;  
– вођење информационог система из надлежности Секретаријата и база података;  
– припрема података за уређивање Web стране Скупштине града (Секретаријата) из области 

урбанизма и грађевинских послова;  
– инфoрматичка подршка вођењу Регистра обједињене процедуре;  
– вођење дигиталне евиденције административних података;  
– администрирање портала „е-писарнице“;  
– израда Информатора, ажурирање његовог садржаја и сарадња на пројекту „е-управе“;  
– учешће у GIS-у - Географски информациони систем (града Београда);  
– одржавање и ажурирање података потребних за ГИС и сарадња са органима Града надлежним 

за имплементацију ГИС-а;  
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– вођење евиденције у ГИС технологији – геореференцирање издатих аката Секретаријата и 
планске документације;  

– архивирање, чување и вођење аналогне документације и дигиталне базе података планске 
документације: важећих, односно донетих урбанистичких планова и давање елабората на увид 
по захтевима заинтерсованих правних и физичких лица;  

– графичка представа подручја важећих планова у дигиталном облику;  
– чување и вођење евиденције о приспелим службеним гласилима;  
– архивирање, чување и вођење базе података поверљиве архивске грађе;  
– сарадња са органима града, организационим јединицама градске, републичке и општинске 

управе. 
2. У Сектору за урбанистичко планирање у Одељењу за стратешко и урбанистичко 

планирање обављају се следећи послови:  
– прикупљање података о стању израде просторних планова и урбанистичких планова у циљу 

сталног увида у стање и проблеме у области урбанизма;  
– покретање и обрада иницијатива за израду просторних планова и урбанистичких планова;  
– припрема одлука о изради планских докумената и урбанистичких планова које доноси 

Скупштина града;  
– учешће у процесу уговарања израде планских докумената и урбанистичких планова које 

доноси Скупштина града;  
– припремање решења о приступању/неприступању стратешкој процени утицаја планских 

решења на животну средину;  
– прибављање подлога за израду урбанистичких планова;  
– праћење рада и сарадња са носиоцима израде просторних планова и генералног урбанистичког 

плана, које доноси Скупштина града и органима општина у свим фазама израде тих аката;  
– припрема извештаја о стању радова на изради просторних планова и генералног 

урбанистичког плана;  
– припрема мишљења о материјалима које разматра Комисија за планове;  
– припрема и праћење седница Комисије за планове и израда записника и извештаја по 

одржаним седницама Комисија за планове;  
– спровођење процедуре раног јавног увида и јавног увида за просторне планове и генерални 

урбанистички план;  
– давање стручних мишљења и објашњења у току јавног увида;  
– припрема извештаја о раном јавном увиду 
– припрема извештаја о примедбама на јавном увиду;  
– припрема за оверу елабората донетог просторног и генералног урбанистичког плана;  
– програм имплементације регионалног просторног плана;  
– уступање израде планског документа;  
– праћење рада и сарадња са носиоцима израде планова генералне и детаљне регулације које 

доноси Скупштина града и органима општина у свим фазама израде тих аката;  
– припрема извештаја о стању радова на изради планова генералне и детаљне регулације;  
– припрема мишљења о материјалима које разматра Комисија за планове;  
– припрема и праћење седница Комисије за планове и израда записника и извештаја по 

одржаним седницама Комисија за планове;  
– спровођење процедуре раног јавног увида и јавног увида;  
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– давање стручних мишљења и објашњења у току јавног увида;  
– припрема извештаја о раном јавном увиду;  
– припрема извештаја о примедбама на јавном увиду;  
– израда извештаја, програма, планова, информација, анализа и других материјала за 

Скупштину града, њена тела, градоначелника града Београда и Градско веће;  
– припрема мишљења о усаглашености нацрта аката који достављају други органи, са 

урбанистичким плановима; вођење просторно-планске документације и евиденција издатих 
елабората планских аката, планских аката који су на снази, планских аката који су престали да 
важе и других података који су од значаја за планирање и уређење простора;  

– припрема за оверу елабората донетог урбанистичког плана;  
– вођење евиденције о документацији из делокруга рада Сектора, вођење евиденционих књига 

за урбанистичке планове. 
– праћење и контролa инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања 

инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације као и других 
карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, 
изградње грађевинских објеката, заштите природних и културних добара и објеката 
геонаслеђа, санације и рекултивизације терена;  

У вршењу послова и задатака остварује се сарадња са: урбанистичким предузећима, 
општинским органима управе, носиоцима израде планских докумената, урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката, јавним комуналним предузећима, органима града и општине, месним 
заједницама и другим заинтересованим субјектима просторног и урбанистичког планирања. 

3. У Сектору за спровођење планова у Одељењу за спровођење урбанистичких планова и 
издавање информације о локацији обављају се следећи послови:  

– поступање по захтевима за издавање информација о локацији;  
– поступање по захтевима за издавање услова за формирање грађевинске парцеле у посебним 

случајевима;  
– поступање по захтевима за издавање услова за формирање минималне парцеле за редовну 

употребу објекта;  
– вођење евиденционих, документационих и канцеларијских послова. 

У Одељењу за припрему урбанистичких пројеката и локација обављају се следећи послови:  
– контрола израде урбанистичких пројеката и спровођење поступка потврђивања 

урбанистичких пројеката;  
– организовање и спровођење јавне презентације урбанистичког пројекта;  
– поступање по захтевима за издавање потврде пројекта парцелације и потврде пројекта 

препарцелације;  
– припрема материјала урбанистичког пројекта у циљу прибављања извештаја Комисије за 

планове;  
– припрема мишљења о материјалима из делокруга Сектора које разматра Комисија за планове;  
– вођење евиденције о потврђеним урбанистичким пројектима, пројектима парцелације и 

пројектима препарцелације, као и документацији из делокруга рада Сектора;  
– сарадња са органима града, организационим јединицама градске, републичке и општинске 

управе. 
У Групи за уређење јавних површина обављају се следећи послови:  

– праћење и проучавање стања у области уређења града и давање предлога за предузимање 
мера;  



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 133

– анализа програма уређења јавних површина и сарадња са носиоцима израде програма;  
– учешће у изради прописа из области уређења града;  
– припрема материјала и мишљења који се разматрају од стране органа града и општине из 

области уређења града;  
– давање сагласности на планове за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера и друге сагласности за њихово постављање на јавним и другим површинама 
(киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар);  

– давање урбанистичке сагласности и мишљења у случајевима када је то предвиђено посебним 
прописима. 

4. У Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку 
обједињене процедуре у Одељењу за издавање локацијских услова за објекте БРГП до 800 m2 
обављају се следећи послови:  

– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских 
услова;  

– размена докумената са имаоцима јавних овлашћења и другим органима у поступку 
обједињене процедуре;  

– прибављање услова за прикључење и пројектовање од ималаца јавних овлашћења;  
– прибављање копије плана парцеле и копије плана водова, као и других података од органа 

надлежног за послове државног премера и катастра;  
– достављање обавештења подносиоцима захтева о висини стварних трошкова органа и имаоца 

јавних овлашћења, као и о висини накнада за прикључење објекта на инфраструктуру;  
– издавање локацијских услова за изградњу односно доградњу објеката;  
– спровођење управног поступка по жалбама изјављеним против закључка о одбацивању 

донетог у поступку по захтеву за издавање локацијских услова, 
– поступање по приговорима изјављеним против издатих локацијских услова;  
– поступање по захтевима за издавање локацијских дозвола у складу са одребом члана 131. 

Закона о планирању и изградњи, 
– поступање по захтевима за измену локацијске дозволе у погледу инвеститора у складу са 

одредбама члана 141. Закона о планирању и изградњи;  
– спровођење управног поступка по жалбама изјављеним против решења или закључка донетих 

у првом степену, по захтеву за издавање локацијске дозволе;  
– решавање у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, уложених против 

правоснажног решења о локацијској дозволи;  
– поступање по налозима урбанистичког инспектора;  
– достављање обавештења и информација на захтев Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других органа и заинтересованих лица и 

– израда извештаја о раду. 
У Одељењу за издавање локацијских услова за објекте БРГП преко 800 m2 обављају се следећи 

послови:  
– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова;  
– размена докумената са имаоцима јавних овлашћења и другим огранима у поступку 

обједињене процедуре;  
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– прибављање услова за прикључење и пројектовање од ималаца јавних овлашћења;  
– прибављање копије плана парцеле и копије плана водова, као и других података од органа 

надлежног за послове државног премера и катастра;  
– достављање обавештења подносиоцима захтева о висини стварних трошкова органа и имаоца 

јавних овлашћења, као и о висини накнада за прикључење објекта на инфраструктуру;  
– издавање локацијских услова за изградњу односно доградњу објеката;  
– спровођење управног поступка по жалбама изјављеним против закључка о одбацивању 

донетог у поступку по захтеву за издавање локацијских услова,  
– поступање по приговорима изјављеним против издатих локацијских услова;  
– поступање по захтевима за издавање локацијских дозвола у складу са одребом члана 131. 

Закона о планирању и изградњи,  
– поступање по захтевима за измену локацијске дозволе у погледу инвеститора у складу са 

одредбама члана 141. Закона о планирању и изградњи;  
– спровођење управног поступка по жалбама изјављеним против решења или закључка донетих 

у првом степену, по захтеву за издавање локацијске дозволе;  
– решавање у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, уложених против 

правоснажног решења о локацијској дозволи;  
– поступање по налозима урбанистичког инспектора;  
– достављање обавештења и информација на захтев Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других органа и заинтересованих лица и 

– израда извештаја о раду. 
У Одељењу за грађевинске послове за објекте БРГП преко 800 m2 обављају се следећи послови:  

– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске 
дозволе односно захтеву за измену грађевинске дозволе;  

– прибављање листа непокретности у поступку по захтеву за издавање грађевинске дозволе од 
органа надлежног за послове државног премера и катастра;  

– достављање Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП захтева за 
обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта;  

– издавање решења о грађевинској дозволи односно решења о измени грађевинске дозволе;  
– издавање потврде о пријави радова;  
– обавештавање надлежног органа градске управе за инспекцијске послове о завршетку 

изградње темеља и објекта у конструктивном смислу;  
– на захтев инвеститора прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера 

заштите од пожара, када је законом утврђена обавеза;  
– издавање одобрења за изградњу за објекте БРГП преко 800 m2, потврде о пријему 

документације, у складу са прелазним одредбама Закона о планирању и изградњи, садржаним 
у члану 131. Закона;  

– провођење управних поступака по жалбама, изјављеним против решења или закључка донетих 
у првом степену, по захтеву за издавање одобрења односно грађевинске дозволе;  

– решавање у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, уложених против 
правоснажног решења о одобрењу за изградњу односно решења о грађевинској дозволи;  

– решавање по захтевима за издавање привремене грађевинске дозволе;  
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–  издавање решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају 
извршења инспекцијског решења;  

– решавање по захтевима за издавање решења о одобрењу радова у складу са чланом 145. 
Закона о планирању и изградњи;  

– израда дописа подносиоцима захтева у циљу допуне захтева;  
– израда одговора по захтевима правосудних органа, органа општина, месних заједница, 

скупштина зграда и др;  
– припрема и достављање информација по захтеву Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других заинтересованих лица и 

– израда извештаја о раду;  
– подношење захтева за прикључење на инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења;  
– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о 

употребној дозволи;  
– издавање решења о употребној дозволи;  
– достављање решења о употребној дозволи и геодетских елабората органу надлежном за 

послове државног премера и катастра за упис објекта у јавне књиге;  
– спровођење управног поступка по жалби, као редовном правном леку, уложене против 

закључка односно решења о употребној дозволи;  
– решавање у управном поступку по ванредним правним лековима из надлежности Сектора;  
– израда одговора по захтевима правосудних органа, органа општина, месних заједница, 
– скупштина зграда и др;  
– припрема и достављање информација по захтеву Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других заинтересованих лица и 

– израда извештаја о раду. 
5. У Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне 

намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре у Одељењу за издавање 
локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене обављају се следећи послови 
везани за издавање информације о локацији и локацијских услова за објекте јавне намене, објекте 
инфраструктуре и саобраћајнице, и то:  

– издавање информације о локацији;  
– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова;  
– размена докумената са имаоцима јавних овлашћења и другим огранима у поступку 

обједињене процедуре;  
– прибављање услова за прикључење и пројектовање од ималаца јавних овлашћења;  
– прибављање копије плана парцеле и листа непокретности, као и других података од органа 

надлежног за послове државног премера и катастра;  
– достављање обавештења подносиоцима захтева о висини стварних трошкова органа и имаоца 

јавних овлашћења, као и о висини накнада за прикључење објекта на инфраструктуру;  
– издавање локацијских услова за изградњу односно доградњу објеката;  
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– достављање обавештења и информација на захтев Министарства, Градоначелника, Градског 
већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других органа и заинтересованих лица и 

– израда извештаја о раду. 
– испитивање постојања формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске 

дозволе односно захтеву за измену грађевинске дозволе;  
– провера да ли извод из пројекта за грађевинску дозволу садржи све податке прописане 

Правилником;  
– издавање потврде о пријави радова;  
– обавештавање надлежног органа градске управе за инспекцијске послове о завршетку 

изградње темеља и објекта у конструктивном смислу;  
– израда дописа подносиоцима захтева у циљу допуне захтева;  
– подношење захтева за прикључење на инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења;  
– испитивање постојања формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о 

употребној дозволи;  
– припрема и достављање информација по захтеву Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других заинтересованих лица;  

– израда извештаја о раду. 
У Одељењу за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку 

обједињене процедуре обављају се следећи послови:  
– спровођење управног поступка по жалбама изјављеним против закључка о одбацивању 

донетог у поступку по захтеву за издавање локацијских услова,  
– поступање по приговорима изјављеним против издатих локацијских услова;  
– поступање по налозима урбанистичког инспектора;  
– испитивање постојања формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске 

дозволе односно захтеву за измену грађевинске дозволе;  
– прибављање листа непокретности у поступку по захтеву за издавање грађевинске дозволе од 

органа надлежног за послове државног премера и катастра;  
– достављање Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП захтева за 

обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта;  
– издавање решења о грађевинској дозволи односно о решења о измени грађевинске дозволе;  
– решавање по захтевима за издавање привремене грађевинске дозволе;  
– издавање решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају 

извршења инспекцијског решења;  
– решавање по захтевима за издавање решења о одобрењу радова у складу са чланом 145. 

Закона о планирању и изградњи;  
– испитивање постојања формалних услова за поступање по захтеву за издавање решења о 

употребној дозволи;  
– прибављање коначног обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта;  
– преглед потпуности документације поднетих уз захтев за издавање употребне дозволе и 

припрема обавештења подносиоцу захтева;  
– издавање решења о употребној дозволи;  
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– поступање по захтевима за издавање одобрења за изградњу, потврде о пријему документације, 
локацијских дозвола и изменама истих у складу са прелазним одредбама Закона о планирању 
и изградњи, садржаним у члану 131. Закона;  

– спровођење управних поступака по жалбама, изјављеним против решења или закључка 
донетих у првом степену, по захтеву за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе, 
грађевинске дозволе, решења којим се одобрава извођење радова и употребне дозволе;  

– решавање у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, уложених против 
правноснажног решења о одобрењу за изградњу, решења о локацијској дозволи, решења о 
грађевинској дозволи, решења којим се одобрава извођење радова и решења о употребној 
дозволи;  

– израда одговора по захтевима правосудних органа, органа општина, месних заједница, 
скупштина зграда и др;  

– поступање по налозима урбанистичког инспектора;  
У Одељењу за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре поступа се по захтевима који се односе на објекте површине преко 
БРГП 20.000 m2 (по СРПС-у) или инвестиционе вредности 20.000.000 € (у динарској противредности) 
и станице за снадбевање горивом и обављају се следећи послови:  

– испитивање постојање формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских 
услова;  

– размена докумената са имаоцима јавних овлашћења и другим огранима у поступку 
обједињене процедуре;  

– прибављање услова за прикључење и пројектовање од ималаца јавних овлашћења;  
– прибављање копије плана парцеле и листа непокретности, као и других података од органа 

надлежног за послове државног премера и катастра;  
– достављање обавештења подносиоцима захтева о висини стварних трошкова органа и имаоца 

јавних овлашћења, као и о висини накнада за прикључење објекта на инфраструктуру;  
– издавање локацијских услова за изградњу односно доградњу објеката;  
– испитивање постојања формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске 

дозволе односно захтеву за измену грађевинске дозволе;  
– провера да ли извод из пројекта за грађевинску дозволу садржи све податке прописане 

Правилником;  
– издавање потврде о пријави радова;  
– обавештавање надлежног органа градске управе за инспекцијске послове о завршетку 

изградње темеља и објекта у конструктивном смислу;  
– израда дописа подносиоцима захтева у циљу допуне захтева;  
– подношење захтева за прикључење на инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења;  
– припрема и достављање информација по захтеву Министарства, Градоначелника, Градског 

већа, начелника Градске управе, Повереника за информације од јавног значаја, секретара и 
других заинтересованих лица;  

– израда извештаја о раду. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града 

Београда-Секретаријату за комуналне и стамбене посова број 110-5/16-Н од 12.01.2016. на које је 
Градско веће дало сагласност Решењем бр.110-33/16-ГВ од 21.01.2016. године послови у 
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Секретаријату за комуналне и стамбене послове обављају се у оквиру унутрашњих организационих 
јединица, и то: Сектору за комуналне делатности у области одржавања јавних зелених површина, 
одржавања чистоће на површинама јавних намена, управљања гробљима и погребне услуге и 
управљање пијацама, Сектору за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених 
зграда, Сектору за комунално уређење вода, Сектору за развој комуналних делатности и послове 
уређивања грађевинског земљишта, Сектору за нормативно – правне, студијско - аналитичке и 
стручно - оперативне послове и Сектору за економско – финансијске послове и послове зоохигијене. 

На основу члана 42. Одлуке о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда” бр. 
126/2016, 2/2017 и 36/2017), Секретаријат за комуналне и стамбене послове врши послове који се 
односе на: уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за трајно обављање комуналних 
делатности и њихов развој. Комуналне делатности одређене Законом о комуналним делатностима 
(„Сл.гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016) и Одлуком о одређивању комуналних делатности („Сл. 
Лист града Београда” бр. 2/2017), поред комуналних делатности одређених Законом о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), одређујена је као делатност од локалног 
интереса на територији Града Београда и делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, 
унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих 
програма уређивања грађевинског земљишта. 

Комуналне елатноти које су у надлежности овог Секретаријата су: снабдевање водом за пиће; 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање гробљима и погребне услуге; 
управљање пијацама; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених 
површина; димничарске услуге, делатност зоохигијене и делатност обезбеђивања услова за 
уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију 
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта. Утврђено је да 
Секретаријат обавља и делатности од општег интереса и то да се стара о одржавању стамбених зграда 
и безбедности њиховог коришћења, у складу са Законом о становању и одржавању зграда 
(„Сл.гласник РС”, бр. 104/2016). Утврђени су послови из делатности од интереса за град Београд, и 
то: делатност обједињене наплате комуналних услуга, праћење и надзор над одржавањем 
излетничких шума Београда, кроз праћење Програма ЈП „Србијашума”, обезбеђује средства за 
означавање назива насељених места, улица и тргова на делу територије града у складу са Статутом 
града, и врши друге делатности на одређеном подручју за које је град основао предузеће, односно ове 
послове поверио другом привредном друштву или предузетнику. Такође, утврђено је да Секретаријат 
уређује опште услове одржавања комуналног реда у Граду; учествује у припреми локалног плана 
управљања отпадом; обезбеђује средства за означавање назива насељених места, улица и тргова на 
делу територије Града у складу са Статутом града; спроводи јавне набавке из надлежности 
секретаријата, као и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, 
Статутом града и другим прописима. Секретаријат врши и послове државне управе које Република 
повери граду у областима из делокруга секретаријата. 

Послови у Секретаријату обављају се у оквиру унутрашњих организационих јединица, и то:  
У Сектору за комуналне делатности у области одржавања јавних зелених површина, 

одржавања чистоће на површинама јавних намена, управљања гробљима и погребне услуге и 
управљања пијацама врши следеће послове꞉ праћења и надзора над обављањем комуналних 
делатности кроз реализацију годишњих програма одржавања чистоће на површинама јавне намене, 
одржавања и уређења јавних зелених површина и комуналног одржавања шума од значаја за град 
Београд; реализације буџетских средстава инвестиционог улагања у ЈКП „Зеленило Београд“ и ЈКП 
„Градска чистоћа“; надзора над извршењем радова по усвојеним наведеним програмима; учешће у 
спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; послови сарадње са надлежним органима 
Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова сектора и 
други пoслoви кojи су зaкoнoм и другим прoписoм стaвљeни у нaдлeжнoст сектора. 
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Послови у овом Сектору груписани су у оквиру Oдељења за праћење одржавања чистоће и 
праћење поправки на јавним зеленим површинама и Одељења за праћење одржавања јавних зелених 
површина.  

У Сектору за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда врше 
се послови: праћења делатности одржавања стамбених зграда; праћења комуналних делатности од 
општег интереса у вези са делатношћу одржавања стамбених зграда; праћења делатности којима се 
обезбеђује сигурност коришћења стамбених зграда; праћења и евидентирања потреба за унапређење 
услова становања као и унапређења енергетске ефикасности; формирања и вођења прописаних 
регистара; праћења и реализације активности на означавању улица и тргова и означавању зграда 
кућним бројевима на територији Града, као делатности од општег интереса; праћење обављања 
комуналне делатности обједињене наплате; припреме предлога и праћења реализације програма, 
пројеката и програмских активности на одржавању стамбених зграда, зграда прoстoрних културнo-
истoриjских цeлина; припреме предлога и праћења реализације програма за енергетско унапређење 
стамбених зграда; координације активности везаних за примедбе грађана на пословима одржавања 
стамбених зграда; послови контроле организовања управљања у стамбеним зградама преко 
надлежних органа Општина; израде предлога и послови контроле утрошка буџетских средстава за 
наведене намене; спровођења поступака јавних набавки из делокруга сектора; остваривања сарадње 
на овим пословима са правним лицем основаним од стране Града за обављање предметне делатности 
или правним лицем коме је поверено обављање делатности; послови oсигурaвaња услова зa 
oргaнизованo oбaвљaњe дeлaтнoсти пo нaчeлимa oдрживoг рaзвoja; послови сарадње са надлежним 
органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова 
сектора и други пoслoви кojи су зaкoнoм и другим прoписoм стaвљeни у нaдлeжнoст сектора. 

Послови у Сектору за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда 
групишу се у оквиру Одељења за стамбене и комуналне послове и послове вођења регистра у области 
одржавања стамбених зграда, Одељења за послове у области одржавања зграда прoстoрних културнo-
истoриjских цeлина и послове означавања улица и тргова и Одељење за праћење активности на 
обезбеђивању сигурности коришћења стамбених зграда, праћење програма за енергетско унапређење 
стамбених зграда и контролу управљања у стамбеним зградама. 

У Сектору за комунално уређење вода врше се послови праћења и надзора над обављањем 
комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и комуналне делатности пречишћавања и 
одвођења атмосферских и отпадних вода; уређивање начина коришћења и управљања изворима, 
јавним бунарима и чесмама, делатности јавног купалишта Ада Циганлија; врши се припрема и прати 
реализација редовног одржавања објеката београдског система кишне канализације, редовног 
одржавања јавних градских чесама и редовног одржавања јавних градских фонтана, Аде Циганлије; 
послови који се односе на анализирање и праћење стања водоснабдевања града и одвођења отпадних 
вода; врше се послови на припреми инвестиционих улагања у ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” и ЈП „Ада Циганлија” из буџета Града и прати реализација инвестиционих активности; 
врше се послови на припреми техничке документације за изградњу, реконструкцију и санацију јавних 
фонтана и чесми; припремају се предлози мера за развој водоводног и канализационог система и 
уопште комуналног уређења вода кроз израду студија, истраживања, анализа и друге стручно-
техничке документације; даје услове и мишљења o утицају радова и објеката на изворишта за 
обављање комуналне делатности снабдевања водом, као и услове и мишљења у вези са изградњом 
фонтана и чесми на јавним површинама и сл.; усаглашава активности везане за манифестације, 
радове, интервенције, и др.; обавља послове надзора над извршењем радова по усвојеним 
програмима; учествује у спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; остале послове из ових 
области. 

Послови у Сектору за комунално уређење вода обављају се у оквиру Одељењa за праћење и 
развој комуналног уређења вода. 
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У Сектору за развој комуналних делатности и послове уређивања грађевинског 
земљишта обављају се послови који се се односе на праћење уређивања, употребе, унапређивања и 
заштите грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма 
уређивања грађевинског земљишта, а посебно припреме и реализације Програма уређивања и доделе 
грађевинског земљишта, као и услуга које обавља предузеће основано за вршење наведених послова 
у циљу уређивања грађевинског земљишта, и то: прибављање грађевинског земљишта (решавање 
имовинско-правних односа, расељавање и сл.); прибављање планске документације (просторне и 
урбанистичке планове и друга акта која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и 
давање предлога за њихово спровођење; прибављање и израду пројеката парцелације и 
препарцелације, урбанистичких пројеката, геолошких, геомеханичких, геодетских и других подлога; 
организацију и спровођење урбанистичких, архитектонских и других конкурса; послове стручног 
надзора; организовање асанационих, мелиорационих и других радова и рашчишћавање земљишта од 
постојећих објеката и уређаја; организовање израде техничке документације и техничке контроле, 
изградње и техничког прегледа објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са 
припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели, хидротехничка инфраструктура и објекти, 
колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа, црпне станице, постројења за прераду отпадних вода, 
канализационе црпне станице и др. хидротехнички објекти, електромрежу, јавно осветљење и трафо-
станице, паркове, јавне зелене и слободне површине, градска гробља, објекте високоградње); израду 
планова инвестиционог одржавања изграђених објеката јавне комуналне инфраструктуре на 
територији града Београда; учешће у реализацији Плана развоја водоводног и канализационог 
система 2016-2025 године; градњу, старање о заштити, рационалном и наменском коришћењу 
грађевинског земљишта намењеног за изградњу и привођење планираној намени; израда планске, 
имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења грађевинског земљишта намени; 
вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска 
документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.), израду интернет ГИС апликације за 
унос и преглед годишњих програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за град Београд; 
послове припреме и изградње београдског метроа и других капиталних објеката од значаја за град 
Београд, сарадњу са другим секторима и предузећима и припрема предлога мера за развој 
комуналних услуга; послове изрaде кварталних, полугодишњег и гoдишњeг извeштaja o рaду сектора; 
послове вођења и уређивања евиденција - ажурирања база података и друге документације за потребе 
сектора; послове надзора над законитости рада предузећа које обавља послове комуналне делатности 
уређивања грађевинског земљишта и развоја комуналних делатности; послове сарадње са надлежним 
органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова 
сектора и друге пoслoве кojи су зaкoнoм и другим прoписoм стaвљeни у нaдлeжнoст секретаријата. 

У Сектору за нормативно-правне, студијско-аналитичке и оперативно стручне послове 
обављају се најсложенији нормативно-правни, студијско-аналитички и оперативно стручни послови 
који се односе на: припрему и израду нацрта општих аката које доноси Скупштина града Београда у 
комуналној и стамбеној области, а чијој изради претходе аналитички послови, што обухвата детаљну 
анализу позитивно правних прописа, анализу правног основа, разматрање постојеће регулативе и 
упознавање са стањем у одређеној комуналној области; давање правних мишљења о примени прописа 
из ових области; давање примедби и сугестија на нацрте и предлоге закона и других прописа; вршење 
правног надзора над општим актима јавних предузећа и јавних комуналних предузећа која су у 
ресорној надлежности секретаријата, а на које сагласност даје оснивач; припрему нацрта аката у 
вршењу оснивачких права према ЈКП, ЈП и ПД сагласно Закону о јавним предузећима и Закону о 
комуналним делатностима; утврђује начин поступања у поступку припреме, доношења, праћења 
реализације и контроле извршења програма комуналних делатности, као и друга питања која су од 
значаја за обезбеђивања обављања и развој комуналне делатности; израђује извештаје и друге 
материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду органа и стању и проблемима у 
одређеним областима из делокруга рада секретаријата, пружа стручну помоћ и учествује у изради 
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нацрта стратешких докумената; припрема План јавних набавки Секретаријата и списак набавки на 
које се закон не примењује; израђује извештаје о закљученим уговорима о набавкама и уношење 
кварталног извештаја о закљученим уговорима у апликативним софтвер УЈН и ДРИ; учествује у 
припреми и спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Секретаријата; израђује годишње 
уговоре који се закључују са ЈКП и ЈП у обављању поверене комуналне делатности; израђује моделе 
и предлоге уговора, као и коначне уговоре након спроведених поступака јавних набавки, израђује 
решења по захтевима за заштиту права у поступцима јавних набавки; израђује мишљења о примени 
одлука из комуналне и стамбене области по захтевима грађана и правних лица; припрема одговоре по 
захтеву лица задуженог за поступање по захтевима за информације од јавног значаја; обављају се 
поједини послови из области радних односа; обавља и остале послове из ове области. 

Послови у Сектору за нормативно-правне послове обављају се у оквиру Одељењa за 
нормативно-правне и Одељења за студијско-аналитичке и оперативно стручне послове. 

У Сектору за економско-финансијске послове и послове зоохигијене врше се најсложенији 
економско-финансијски послови који се односе на: израду годишњег финансијског плана 
Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града; формирање налога за плаћање по претходно 
ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по 
позицијама-корисницима буџетских средстава и надзор над наменским коришћењем средстава; 
праћење наменског трошења средстава у јавним предузећима у делу који се финансира из буџета 
Града; припрему предлога финансијског плана за потребе израде ребаланса буџета, односно за 
потребе доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града и Одлуке о ребалансу 
буџета града; свакодневна сарадња са надлежним службама, као и са службама јавних комуналних 
предузећа у вези са текућим питањима пословања у делу који се финансира из буџета Града; послове 
у вези са организацијом зоохигијенске службе – хватање и збрињавање напуштених животиња у 
прихватилиште за животиње; нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња и њихов транспорт 
до објеката за сакупљање и третман и обезбеђивање прихватилишта за напуштене животиње; надзор 
над спровођењем Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији 
града; послове који се односе на уређење и организацију држања и заштите домаћих животиња и 
кућних љубимаца; даје се предлог и врши контрола буџетских средстава за реализацију послова из 
годишњих Програма пословања ЈКП „Ветерина Београд“ везаних за зоохигијену, инвестициона 
улагања, накнаде штете и других планираних активности Сектора, као и надзор над радом правних 
лица основаних у области зоохигијене над којима Град има директну или индиректну контролу 
капитала.  

Послови у овом Сектору груписани су у оквиру Одељења за финансијско-материјалне послове 
и реализацију финансијског плана и Одељења за зоохигијену. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
У Секретаријату за имовинске и правне послове образују се унутрашње организационе 

јединице, и то:  
1. Сектор за управљање непокретностима у јавној својини града Београда 

1.1. Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда 
1.2. Одељење за становање 
1.3. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града 

Београда 
1.4. Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања 

непокретностима 
1.5. Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град 

Београд 
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2. Сектор за управљање пословним простором 
2.1. Одељење за закуп и правне послове 

3. Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора 
3.1. Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 

4. Сектор за грађевинско земљиште 
4.1. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине грађевинског земљишта и 

утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта 
4.2. Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 
4.3. Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда 

5. Сектор за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове 
5.1. Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште 

послове 
5.2. Одељење за економске и финансијске послове 
Послови у Сектору за управљање непокретностима у јавној својини града Београда 

обављају се у оквиру пет одељења. 
Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда врши 

послове из области имовинско-правних послова који се односе на: стручне послове давања на 
коришћење и преноса права коришћења правним лицима непокретности у јавној својини града 
Београда; стручне послове везане за прибављање и отуђење непокретности, размену непокретности и 
друге облике располагања непокретностима у јавној својини града Београда, давање сагласности за 
закуп, инвестиционо одржавање, адаптацију, санацију и реконструкцију непокретности у јавној 
својини града Београда; стручни и административни послови за комисије, усклађивање података у 
помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у интерној евиденцији непокретности 
Секретаријата (БГ НЕП) и у Катастру непокретности РГЗ за непокретности које су у надлежности 
Оделења, а за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном Оделењу налог за 
покретање поступка уписа јавне својине града Београда, као и други послови у вези са имовинско-
правним пословима из делокруга Секретаријата 

Одељење за становање обавља послове који се односе на: реализацију стамбене стратегије и 
програма становања и стамбене подршке; организовање и спровођење конкурса за давање у закуп и 
продају станова под непрофитним условима и стамбено збрињавање; закуп, продају и откуп станова; 
закуп станова на неодређено време у својини грађана, задужбина и фондација; стручне и 
административне послове за рад комисија; учествовање у изради градских прописа из области становања, 
као и други послови везани за становање. 

Ово одељење врши послове који се односе и на: упоређивање и усклађивање података у 
помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у интерној евиденцији непокретности 
Секретаријата (БГ НЕП) и у Катастру непокретности РГЗ за непокретности које су у надлежности 
Оделења, а за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном Оделењу налог за 
покретање поступка уписа јавне својине града Београда; праћење наплате потраживања по основу 
рата, потраживања бившег Фонда солидарности, покретање поступака за раскид уговора и 
предлагање Градском правобранилаштву града Београда покретање поступака ради наплате 
потраживања. 

Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда 
обавља послове који се односе на: прибављање података и исправа неопходних за вођење евиденције 
непокретности које су предмет евиденције (службене зграде и просторије, пословне зграде и 
пословни простор, стамбене зграде, станови, инфраструктурни објекти и друго); формирање досијеа 
непокретности; вођење образаца и достављање података Републичкој дирекцији за имовину, Јавном 
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правобранилаштву града Београда и осталим правним и физичким лицима; припрема података 
надлежном органу за вођење евиденције о основним средствима; прибављање података, имовинско 
правне и техничке документације и исправа подобних за упис права јавне својине града Београда на 
непокретностима; подношење захтева за упис права јавне својине на непокретностима града Београда 
и других захтева за упис у јавну евиденцију о непокретностима и евиденција поднетих захтева, 
односно праћење реализације истих код надлежног органа; праћење решења РГЗ-а и других одлука 
везаних за упис права јавне својине, односно права својине физичких и правних лица и предузимање 
мера ради евентуалног улагања правних лекова; други послови у вези са имовинско-правним 
пословима из делокруга Секретаријата. 

Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања 
непокретностима обавља правне послове везане за: идентификацију објеката на терену и утврђивање 
фактичког стања објеката и предузимање иницијативе везане за унапређење и очување непокретности 
града Београда; упоређивање фактичког стања на терену са стањем у катастру непокретности и 
стањем у техничкој документацији; подношење предлога Градском правобранилаштву града 
Београда за покретање поступака за исељење бесправно усељених лица; преузимање станова након 
окончаних поступака исељења; контролу уписаних непокретности и досијеа непокретности и достава 
података одељењу за попис и евиденцију непокретности; контролу коришћења непокретности на 
терену и покретање иницијативе за усклађивање стања на терену и имовинско-правног статуса 
корисника непокретности; праћење и контролу комуналних трошкова станова и други послови везани 
за контролу коришћења и управљања; припрему података за поступак јавних набавки на текућем и 
инвестиционом одржавању и хитне интервенције на становима и објектима у јавној својини града 
Београда, које не одржавају друге организационе јединице у оквиру својих надлежности, и други 
послови везани за одржавање непокретности и контролу коришћења и управљања. 

Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд 
обавља послове из имовинско правне области који се односе на: давање и пренос права коришћења 
правним лицима непокретности, прибављање и отуђење непокретности, размену непокретности и 
друге облике располагања непокретностима; предузимање иницијативе везане за унапређење и 
очување непокретности града Београда; спроводи управни поступак из области експропријације по 
посебном закону; усклађивање података у помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у 
интерној евиденцији непокретности Секретаријата (БГ НЕП) и у Катастру непокретности РГЗ за 
непокретности које су у надлежности Одељења, а за непокретности које нису уписане у Катастар, 
доставља надлежном Оделењу налог за покретање поступка уписа јавне својине града Београда. 

Сектор за управљање пословним простором, Одељење за закуп и правне послове обавља 
стручне и административне послове, који се односе на: управљање пословним простором на коме је 
носилац права коришћења град Београд; вођење евиденције пословног простора повереног на 
управљање; давање у закуп, односно на коришћење пословног простора; давање у закуп гаража и 
гаражних места на којима је корисник град Београд; старање о закључивању уговора о закупу; 
контролу коришћења пословног простора; фактурисање закупнине закупцима пословног простора; 
достављање података о закупцима пословног простора Секретаријату за финансије - Управи јавних 
прихода у вези наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта; достављање података о 
закупцима пословног простора другим посебним огранизацијама и службама; стручне и 
административне послове за потребе Комисије за пословни простор, израду одлука, решења, уговора 
и других аката који се доносе у оквиру послова Сектора; праћење законских и других прописа ради 
непосредне примене; израду, закључивање и припрему предлога за отказ Уговора о закупу пословних 
зграда и пословних просторија; израду извештаја, информација, анализа и других материјала; 
предузимање свих правних радњи за потребе судских и других поступака које у име Секретаријата 
обавља законски заступник Градско јавно правобранилаштво; припрему предлога решења које 
доноси Градоначелник из области давања на коришћење и одузимања права коришћења пословног 
простора у јавној својини града као и примопредају пословног простора, усклађивање података у 
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помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у интерној евиденцији непокретности 
Секретаријата (БГ НЕП) и у Катастру непокретности РГЗ за непокретности које су у надлежности 
Оделења, а за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном Оделењу налог за 
покретање поступка уписа јавне својине града Београда 

Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора, Одељење за инвестиционо 
одржавање пословног простора обавља стручне и административне послове који се односе на: 
послове инвестиционог одржавања пословног простора, обилазак објеката ради утврђивања стања 
објеката; снимање објеката ради идентификације проблема по захтевима закупаца; обилазак објеката 
са надлежним инспекцијским органима и службама осигурања; унос уговора у ММ модул САП 
система; обраду података за поступак јавних набавки и поступак доделе јавних набавки, прикупљање 
понуда; учешће у раду Комисије за примопредају и коначан обрачун радова и Комисије за усвајање 
понуда за непредвиђене радове на објектима пословног простора; давање сагласности закупцима за 
адаптацију пословног простора, контролу пројектне документације; и други послови из делокруга 
рада Сектора. 

Послови у Сектору за грађевинско земљиште обављају се у оквиру три одељења. 
Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине грађевинског земљишта и 

утврђивање престанка права коришћња грађевинског земљишта обавља послове пописа и евиденције 
грађевинског земљишта града, који обухватају: прикупљање, преглед и обраду података (имовинско-
правне, грађевинске и урбанистичке документације) о грађевинском земљишту града које је предмет 
евиденције; прибављање исправа о праву коришћења земљишта, односно праву јавне својине на 
земљишту у корист Града; прибављање доказа и утврђивање чињеница о основима коришћења 
земљишта, односно основима за упис јавне својине, уколико се не располаже потребним исправама; 
послови у циљу уписа права јавне својине града Београда на грађевинском земљишту, послови на 
обједињавању евиденције непокретности града Београда и на усклађивању са помоћним 
књиговодственим евиденцијама града Београда 

Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 
обавља послове обраде захтева и припремање за Градоначелника града Београда предлога аката о 
давању у закуп и отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града Београда; предлог аката 
којим се овлашћују градске општине да у име и за рачун града Београда могу отуђити грађевинско 
земљиште ради изградње, односно ради легализације објеката до 800м2 БРГП, односно и преко 
800м2 БРГП када су у питању градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, 
Сопот и Сурчин; предлог аката о измени решења о давању земљишта у закуп; предлог аката о 
стављању ван снаге решења о давању земљишта у закуп и решења о отуђењу грађевинског земљишта 
у јавној својини града Београда; предлог аката о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину 
града Београда; предлог аката о размени грађевинског земљишта између града Београда и других 
носилаца права својине на грађевинском земљишту; предлог аката о деоби грађевинског земљишта у 
сусвојини односно заједничкој својини града Београда и другог носиоца права својине; предлог аката 
о давању у закуп изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у посебним 
случајевима (балон хале, и др.); предлог аката за давање сагласности власнику објекта изграђеног без 
грађевинске дозволе на грађевинском земљишту у сусвојини, сукорисништву или заједничкој својини 
града Београда и власника објекта изграђеног без грађевинске дозволе за легализацију објекта у 
поступку прибављања грађевинске дозволе, као и за давање сагласности власнику објекта изграђеног 
без грађевинске дозволе за упис права својине на објекту у складу са законом којим је уређен упис 
права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе; давање сагласности за постављање 
објеката односно средстава за оглашавање, и покретних привремених објеката (баште угоститељских 
објеката, тезге и др.) на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда; предлог аката о 
установљавању права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда. 
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Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда 
обавља послове вођења поступка и израде решења о експропријацији непокретности, решења о 
конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, уз накнаду; обрада 
података јавних евиденција надлежних органа (катастар земљишта, катастар непокретности, 
земљишне књиге, органи управе града и градских општина и других); прибављање урбанистичких 
услова и израда решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирање 
грађевинске парцеле у посебним случајевима; спровођење поступка у оквиру надлежности 
првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним правним средствима на донета решења; 
послови првостепеног органа у управном поступку који се односе на утврђивање престанка права 
коришћења грађевинског земљишта и израда решења и спровођење поступка у оквиру надлежности 
првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним правним средствима на донета решења. 

Послови у Сектору за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове 
обављају се у оквиру два одељења. 

Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште 
послове врши послове на планирању и развоју информационог система Секретаријата; учествује у 
изради нацрта и предлога прописа и аката које доноси Скупштина града; врши опште правне послове 
у надлежности Секретаријата; послове на планирању и увођењу процедура предвиђених прописима о 
електронском пословању; послове на планирању и увођењу процедура предвиђених за развој 
Географског информационог система из надлежности Секретаријата као дела јединственог 
информационог система Града; сарадња са органима Града надлежних за имплементацију ГИС-а; 
одржавање и ажурирање података потребних за ГИС; сагледавање и анализа планирања потреба за 
хардвером; пројектовање, програмирање и имплементација сопствених интерно развијених 
програмских решења и одржавање база података из надлежности Секретаријата; креирање и 
одржавање базе података запослених у Секретаријату; едукација запослених и пружање стручне 
помоћи на коришћењу рачунарске опреме, података и апликативних решења; послови ажурирања и 
уноса података у базе података Секретаријата; врши друге административно техничке и оператерске 
услуге за Секретаријат; припрема нацрте и предлоге прописа и аката које доноси Скупштина града; 
израда најсложенијих нормативних аката из надлежности Секретаријата; врши послове из области 
радних односа који су у надлежности Секретаријата; планира и спроводи јавне набавке за потребе 
Секретаријата. 

Одељење за економске и финансијске послове врши стручно-аналитичке послове на припреми 
израде и реализације финансијског плана Секретаријата, на пословима наплате закупнине пословног 
простора и пословима вођења помоћних књига непокретности града Београда; врши сложене 
нормативно-аналитичке послове на припреми елемената за израду и реализацију финансијског плана 
Секретаријата, као и дневне, месечне и годишње извештавање према Секретаријату за финансије и 
секретару; усаглашавање утрошених средстава са књиговодством; израду и унос месечних и 
кварталних квота у САП систему; израду прегледа и евиденције утрошених средстава; усаглашавање 
утрошених средстава са рачуноводством трезора; вођење помоћних евиденција утрошених средстава; 
пријем рачуна, решења, уговора и евидентирање истих кроз књигу примљених фактура; суштинске и 
рачунске контроле; комплетирање докумената; израду наредби за књижење приспелих рачуна; израду 
у САП систему решења и захтева за плаћање и њихово достављање Секретаријату за финансије - 
Управи за трезор; обавља стручне и административне послове који се односе на: наплату закупнине 
пословног простора и послове вођења помоћних књига непокретности града Београда; предузимање 
одређене радњи за покретање судских и других поступака ради наплате дуга за закупнину које у име 
Секретаријата обавља законски заступник Градско правобранилаштво града Београда; књижење 
докумената, отварање синтетичке и аналитичке картице и књижење кроз аналитику; усаглашавање 
стања аналитике са синтетиком; вођење потребне аналитичке евиденције за праћење наплате 
закупнине; предузимање свих потребних мера за наплату закупнине од закупаца-дужника; вођење 
помоћне књиге основних средстава - непокретности у својини града Београда и усаглашавање исте са 
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главном књигом која се води у Секретаријату за финансије - Управи за трезор; по налогу врши унос 
или искњижење непокретности у својини града Београда у помоћну књигу имовине; обрачун 
амортизације пословног простора у складу са законским прописима; припрему података за 
спровођење редовног годишњег пописа купаца и имовине. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Делокруг рада организационе јединице-Секретаријата за привреду у складу са Одлуком о 

Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.126/16, 2/17 36/17) је:  
Члан 44 

Секретаријат за привреду врши послове који се односе на: доношење програма и спровођење 
пројеката економског развоја града; унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање, као 
и за равномернији развој града; припрему и израду програма мера за подстицање развоја привредних 
субјеката ради стварања повољног привредног амбијента; подстицање оснивања кластера, бизнис 
инкубатора и других облика удруживања; учествовање у доношењу и спровођењу програма и 
пројеката за подстицање запошљавања; вршење стручних и административних послова за потребе 
Савета за запошљавање Града Београда; подстицање и старање о развоју туризма; припремање 
програма развоја туризма; категоризацију града Београда као туристичког места; боравишну таксу и 
праћење прихода од боравишне таксе; припремање предлога за оснивање установа и организација у 
области туризма; вршење надзора над законитошћу рада и аката установа и организација у области 
туризма чији је оснивач град; подстицање развоја и унапређења угоститељства, занатства и трговине; 
уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката, места на којима се могу 
обављати одређене делатности, техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у 
стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности, у зависности од начина 
услуживања и врсте услуга које се претежно пружају и друге услове за њихов рад, као и остали 
поверени послови који се односе на локалне туристичке водиче и категоризацију угоститељских 
објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство; припремање 
прописа и других аката којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних 
субјеката и удружења, доделу награда и признања из области предузетништва и других привредних 
области; јавне набавке из надлежности секретаријата; припрема стратешких докумената из 
надлежности секретаријата; као и друге послове у областима из делокруга секретаријата, у складу са 
законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши послове који се односе на: робне резерве за територију града, утврђивање 
њиховог обима и структуре, припремање годишњег програма робних резерви, активности везане за 
набавку, смештај, чување и обнављање робних резерви, давање на зајам роба из робних резерви ради 
обнављања, технолошке процесе над робом у власништву града, донације и донације ван територије 
града Београда, закуп опреме, као и други послови везани за градске робне резерве. 

Секретаријат врши и послове који се односе на: управљање водним објектима за уређење 
водотока и заштиту од поплава и заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, у складу са 
прописима којима се уређује правни статус вода и управљање водним објектима; постављање и 
уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата; издавање водних аката: водних 
услова, водне сагласности и водне дозволе, вођење водне књиге - регистра о издатим водним актима; 
уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката на 
делу обале и водног простора, укључујући и издавање одобрења за постављање плутајућих објеката и 
надзор над коришћењем места за постављање плутајућих објеката; одређивање делова обале и водног 
простора на којима се могу градити хидротехнички објекти, пристани на шиповима, као и пристани 
за укрцавање и искрцавање путника, у складу са прописима којима се уређује пловидба и луке на 
унутрашњим водама. 
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Послове који се односе на: припремање предлога годишњег програма пословања, праћење, 
анализа услова пословања и извештавање за јавна, јавно-комунална предузећа и установе, 
припремање аката о маси зарада за јавна, јавна комунална предузећа и установе, посебних и 
појединачних колективних уговора за јавна предузећа, припремање аката о сагласности на ниво цена 
комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је 
оснивач град, као и други послови везани за цене у комуналним и другим делатностима из 
надлежности града. 

Послове који се односе на: припрему, израду и доношење годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града; спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду аката о 
бесплатном коришћењу, закупу по праву пречег закупа и закупу пољопривредног земљишта у 
државној својини; израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене 
обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта; решавање у 
првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта; припрему и израду програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике града; покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик 
подстицаја утврђених овим програмом; израду аката о додели подстицајних средстава; израду 
нормативних и других аката из области пољопривредног земљишта. 

Секретаријат врши надзор над радом правних лица основаних у области привреде, 
пољопривреде и водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, 
врши и друге послове државне управе које република повери граду из области привреде, 
пољопривреде и других области из делокруга секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
У Сектору енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог система 

енергетике врше се послови који се односе на: прикупљање и обраду података о енергетским 
ентитетима на територији града Београда, прикупљање, контролу и обраду података о потрошњи 
свих врста енергената за потрошаче на територији града, размену података са различитим 
организацијама, установама и институцијама; унапређење, проширивање и увођење нових модула и 
функционалности Информационог система енергетике града Београда, праћење потреба и потрошњe 
свих видова енергије; креирање и израду енергетског биланса; израду планова развоја енергетике, 
предлагање мера рационалног коришћења и штедње енергије; утврђивање предлога финансијских 
средстава за реализацију планова и програма; систем енергетског менаџмента, у складу са законом; 
припрему акта којим се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришћење 
енергије на територији града, управљање буџетским фондовима као и коришћење средстава из 
постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно 
коришћење енергије на својој територији, у складу са законом; предузимање мера ради усаглашавања 
развоја енергетских мрежа ради подизања енергетске ефикасности; праћење развоја и давање 
предлога за примену алтернативних извора енергије; учествовање у стварању свих видова 
енергетског тржишта; учествовање у припреми и спровођењу поступака јавних набавки из ове 
области. 

У Сектору за топлотно-енергетске и електро-енергетске послове врше се послови који се 
односе на: планирање и развој енергетике која се односи на топлотну енергију на територији града 
Београда; надзор над обављањем комуналних делатности за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије; издавање лиценци из области топлотне енергије за обављање делатности производње и 
дистрибуције топлотне енергије и издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу 
топлотне енергије снаге преко 1 MW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије у складу са 
Законом; израду Програма одржавања и изградње објеката јавног и декоративног осветљења, као и 
Програма унапређења и адаптације јавног и декоративног осветљења и праћење њихове реализације; 
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учествовање на пројекту новогодишњег и божићног украшавања Града; учествовање у припреми и 
спровођењу поступака јавних набавки из ове области и изради предлога финансијских средстава за 
реализацију ових програма; снабдевање Града електричном енергијом; праћење израде и реализације 
планова и програма изградње електродистрибутивних и електро-енергетских објеката на подручју 
Града које реализује Електропривреда Србије; припремање извештаја о стању припремљености 
eлектродистрибутивних објеката пре почетка грејне сезоне. 

У Сектору за економске и правне послове врше се најсложенији економско-финансијски и 
правни послови који се односе на: израду годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе 
израде Одлуке о буџету града; припрему предлога финансијског плана за потребе доношења Одлуке о 
буџету града и Одлуке о ребалансу буџета града; формирање налога за плаћање по претходно 
ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по 
позицијама - корисницима буџетских средстава и надзор над наменским коришћењем средстава; 
праћење наменског трошења средстава у јавним предузећима у делу који се финансира из буџета 
Града; учествовање у изради и припреми одлука и других прописа у области енергетике; вршење 
надзора над доношењем општих аката ЈКП; контролу уговора; припрему предлога-иницијатива за 
доношење односно измене закона и других прописа; праћење и учествовање у изради Плана јавних 
набавки Секретаријата и изради месечних извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама, 
учествовање у припреми конкурсне документације за све јавне набавке где је наручилац 
Секретаријат, учешће у свим комисијама за јавне набавке где је наручилац Секретаријат. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
У Сектору за правне послове обављају се послови: израда предлога општих аката које доноси 

Скупштина града, Градоначелник и други надлежни органи из делокруга рада Секретаријата; 
праћење израде, давање мишљења, предлога и примедаба на законе, друге прописе и опште акте; 
израда иницијатива и предлога за доношење или измену закона и других прописа, норматива и 
стандарда квалитета; израда и допуна нацрта оснивачих аката јавних предузећа и остварује сарадњу 
са јавним предузећима; учешће у раду комисија за јавне набавке и другим комисијама; истраживање 
тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за које спроводи поступке јавних 
набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; израда и контрола 
модела и нацрта уговора, као и коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и 
других поступака; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и 
закљученим уговорима о јавним набавкама; спровођење поступака и вођење посебне евиденције о 
јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним 
набавкама и спроведеним поступцима; припрему и достављање наведених извештаја Управи за јавне 
набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са 
органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних 
набавки, као и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се 
уређује област јавних набавки; управно правни послови; решавање управно-правних предмета; 
прослеђивање аката другостепеном ограну, судовима и другим органима; спровођење поступака 
конкурса из делокруга рада Секретаријата; израда решења за годишње одморе и плаћена одсуства; 
израда аката за прековремени рад; и вршење других свакодневних административних послова. 

У Сектору за економске послове обављају се послови: припрема и израда финансијског плана 
(ФП) Секретаријата; предлог програма, пројеката и активности за вишегошње финансирање; обрада, 
контрола и комплетирање целокупне документације за израду захтева за плаћање и решења о преносу 
средстава; израда захтева и решења о преносу средстава принудне наплате; припрема тромесечног 
плана прихода и примања и извршења финансијског плана; припрема и измена месечних квота; 
измена финансијског плана обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве; измене финансијског 
плана – промене апропријација; повећање финансијског плана за износ остварене донације или 
наменског трансфера; израда месечних, кварталних и годишњих финансијских извештаја; пријем и 
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праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); дневно, месечно праћење реализације 
финансијског плана у оквиру извршења буџета и реализације уговора; учествовање у изради и измени 
закључака за резервацију средстава; учествовање у изради плана јавних набавки. 

У Сектору за безбедност и информисање обављају се послови: унапређења безбедности деце 
у зонама школа, вртића, игралишта, паркова у стамбеним зонама, безбедност старих лица, особа са 
хендикепом, бициклиста и пешака; обезбеђења односно заштите од заузећа површина намењених за 
кретање пешака, обележавање и заштита прегледности пешачких прелаза; уградње опреме за 
успоравање саобраћаја, појачано осветљење, безбедности саобраћаја на семафоризованим 
раскрсницама и изградња пешачких острва; израде студија из области безбедности, унапређења стања 
саобраћајне сигнализације, ограничавање брзине у зависности од услова и експлоатационих 
карактеристика, адаптација раскрсница, разделних и дирекциоих острва, израда кампања за 
унапређење безбедности, сарадња са саобраћајном полицијом, Агенцијом за безбедност, 
инспекцијским службама и др.; учешће у раду тендерских и других комисија и израда пројектних 
задатака; ажурирања база података о саобраћајним незгодама; размена информација и података, 
обрада, чување и обезбеђење доступности података, комуникација са грађанима и средствима 
информисања, органзација конференција за штампу, одговори на питања грађана, организација јавног 
увида јавне презентације и јавне расправе о студијама и о процени утицаја пројеката. 

У Сектору за планску документацију обављају се послови: преглед и анализа предлога 
просторних и урбанистичких планова и пратеће документације у поступку издавања саобраћајних 
услова; припрема мишљења на планове техничког регулисања саобраћаја; дефинисање саобраћајно-
техничких услова за планаска документа; учествовање у припремању програма израде урбанистичких 
планова и програма уређивања земљишта који се односе на планирање саобраћајне инфраструктуре; 
израда средњорочног и годишњих програма рада Секретаријата на основу анализе и динамике 
реализације Генералног плана Града, Програма ЈП за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП 
''Путеви Србије'', програма и планова других организационих јединица, као и јавних комуналних 
предузећа; израда пројектних задатака или техничких карактеристика за тендерску документацију у 
поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); израде акционих планова, 
смерница и стратегије развоја урбане мобилности као део целокупне стратегије развоја града; 
утврђују ефекти урбане мобилности на остале видове саобраћаја и животну средину; израде 
дугорочних, средњорочних и годишњих програма из области урбане мобилности, а на основу 
динамике реализације Стратегије развоја града, планских докумената и анализе параметара 
саобраћаја; организације и управљања урбаном мобилношћу; израда извештаја, информација, 
елабората из области урбане мобилности; израде пројектних задатака или техничких карактеристика 
за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); 
израде идејних пројеката за бициклиситчку и пешачку инфраструктуру; израде кампања за 
промовисање пешачења и бициклистичког саобраћаја; израде кампања за унапређење безбедности 
бициклиста; послове организације, координације и консултације из домена урбане мобилности са 
стручним републичким и градским институцијама експертима из области саобраћајница, саобраћајне 
инфраструктуре и саобраћајних објеката; размене информација са другим органима и правним 
лицима; израде и ажурирање база података из домена урбане мобилности; вођење евиденције о 
актима које издаје.  

У Сектору за градску логистику обављају се послови: израда програма режимa кретања 
теретних моторних возила кроз град; израда решења о кретању теретних моторних возила кроз град и 
решења о режиму саобраћаја возила која обављају снабдевање и вођење евиденције; израда, анализа, 
ажурирање и унапређење база података о издатим решењима; реализација конкретних мера за 
увођење зона са контролом приступа, учествује у припреми проширења пешачких зона и улица 
успореног саобраћаја у погледу приступа возила за снабдевање; планирање и управљање посебно 
обележеним местима за доставу; прати промене захтева интересних група и робно-транспортне 
токове централне градске зоне; иницирање унапређења и решавања проблема градске логистике и 
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учествовање у процесу доношења одлука оптимизације транспортних токова; координација 
активности свих субјеката у пословима везаним за снабдевање и друге комуналне активности 
(Секретаријати, саобраћајна полиција, инспекцијске службе, грађани и др.) и припрема стручно-
аналитичких материјала за Скупштину града Београда, Градско веће и њихова тела. 

У Сектору за техничко регулисање саобраћаја обављају се послови: које се односе на 
организацију, техничко регулисање саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја; израда 
програма режимa саобраћаја, техничког регулисања саобраћаја хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом; израда извештаја, информација, елабората; израда пројектних задатака или 
техничких карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, 
набавка добара и др.); учешће у раду тендерских и других комисија; доношење решења и сагласности 
по захтевима правних лица и грађана; послови организације, координације и консултације са 
стручним републичким и градским институцијама, експертима из области саобраћајница, саобраћајне 
инфраструктуре и саобраћајних објеката; остварује се сарадња са надлежним органима и предузећима 
на изналажењу саобраћајно-техничких и других решења за несметано одвијање саобраћаја. 

У Сектору за стационарни саобраћај обављају се послови: које се односе на организацију, 
техничко регулисање паркирања и унапређење управљања паркирањем; израду програма управљања 
стационарним саобраћајем, техничког регулисања паркирања хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом; анализе степена коришћења саобраћајних површина и тарифне политике; развоја 
управљања паркирањем и одрживом урбаном мобилношћу; анализе утицаја паркирања на животну 
средину; израда извештаја, информација, елабората; израда пројектних задатака или техничких 
карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка 
добара и др.); учешће у раду тендерских и других комисија; доношење решења и сагласности по 
захтевима правних лица и грађана; утврђивање испуњености саобраћајно-техничких услова и обрада 
захтева у циљу издавања сагласности за постављање башти угоститељских објеката на паркинг 
местима и другим јавним саобраћајним површинама, као и за постављање привремених и 
привремених покретних објеката; послови организације, координације и консултације са стручним 
републичким и градским институцијама, експертима из области паркирања и саобраћаја; остварује се 
сарадња са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно-техничких и других 
решења за унапређење управљања паркирањем. 

У Сектору за управљање саобраћајем обављају се послови из области регулисања, 
организације и управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом; имплементација система 
управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и интелигентних транспортних система (ИТС); 
прикупљање, обраде и анализе параметара саобраћајног тока; моделовање и ажурирање 
Транспортног модела Београда на оперативном нивоу; моделовање саобраћајних процеса на микро, 
мезо и макро нивоу; израда дугорочних, средњорочних и годишњих програма рада Секретаријата на 
основу анализе параметара саобраћаја и података добијених саобраћајним моделовањем; 
имплементација географско информационог система (ГИС) и геодетско катастарског информационог 
система за потребе Секретаријата за саобраћај; прављење и ажурирање база података из домена рада 
Секретаријата за саобраћај; анализе саобраћајних решења на оперативном нивоу пре доношења 
одлука о успостављању привремених и трајних режима саобраћаја; израда најсложенијих студијско-
аналитичких материјала; израда пројектних задатака и техничких карактеристика за тендерску 
документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); учешће у раду 
тендерских и других комисија; припремање одговора на питања из кабинета Градоначелника, 
правних лица и грађана. 

У Сектору за путеве обављају се послови: привремена регулација саобраћаја која се односи на 
измену режима саобраћаја, а која је последица извођења радова на путу, заузећа јавних саобраћајних 
површина приликом радова који утичу на режим саобраћаја или јавних манифестација, због кретања 
возила за потребе снимања филмова и спотова; израда извештаја, информација, елабората; израда 
пројектних задатака или техничких карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних 
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набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); учешће у раду тендерских и других комисија; 
издавање сагласности за практичну обуку кандидата и извођење практичког испита за возаче на путу, 
као и израда и анализа извештаја о издатим сагласностима; предлагањe измена у привременом 
регулисању саобраћаја, учествoвање у изради нацрта аката у области привремене регулације 
саобраћаја и припрема стручно-аналитичких материјала за Скупштину града Београда, Градско веће 
и њихова тела; обављање свих послова везаних за експлоатацију улица и општинских путева, а 
нарочито послове везане за заузеће и раскопавање јавних саобраћајних површина, као и послове 
везане за постављање објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на јавним и другим 
површинама, комуникација са странкама, израда предлога општих аката које доноси Скупштина 
града, Градоначелник и други надлежни органи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
У Сектору за економске и правне послове обављају се послови: израда најсложенијих 

финансијских аката (предлог буџета, планове, програме) и другх студијско-аналитичкх материјала 
(информација, извештаја, анализе) из делокруга рада Секретаријата; израда предлога годишњег 
финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава Секретаријата; израда периодичних 
финансијских извештаја; праћење реализације планираних финасијских средстава унутар 
Секретаријата и ЈКП; израда предлога за промену висина апропријација и усклађивање плана са 
истим; месечно праћење реализације финансијског плана у оквиру извршења буџета и реализације 
уговора, обрада, контрола и комплетирање документације за плаћање и израда решења и захтева за 
плаћање, надзор над коришћењем средстава ЈКП, праћење прописа из области економско-
финансијског пословања и учешће у аналитичким пословима, обрачун и наплата свих врста такси и 
накнада; израда предлога општих аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и други 
надлежни органи из делокруга рада Секретаријата; праћење израде, давање мишљења, предлога и 
примедаба на законе, друге прописе и опште акте; израда иницијатива и предлога за доношење или 
измену закона и других прописа, норматива и стандарда квалитета; израда и допуна нацрта 
оснивачих аката јавних предузећа и остварује сарадњу са јавним предузећима; учешће у раду 
комисија за јавне набавке и другим комисијама; истраживање тржишта и ефикасно планирање 
набавки; припрему плана набавки за које спроводи поступке јавних набавки; спровођење поступака 
јавних набавки по процедури прописаној законом; израда и контрола модела и нацрта уговора, као и 
коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и других поступака; прикупљање и 
евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним 
набавкама; спровођење поступака и вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; 
састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; 
припрему и достављање наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације 
закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у 
оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки, као и друге послове у 
складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки; 
управно правни послови; решавање управно-правних предмета; прослеђивање аката другостепеном 
ограну, судовима и другим органима; спровођење поступака конкурса из делокруга рада 
Секретаријата; израда решења за годишње одморе и плаћена одсуства; израда аката за прековремени 
рад; и вршење других свакодневних административних послова размена информација и података, 
обрада, чување и обезбеђење доступности података, комуникација са грађанима и средствима 
информисања, органзација конференција за штампу, одговори на питања грађана, организација јавног 
увида јавне презентације и јавне расправе о студијама и о процени утицаја пројеката. 

У Сектору за планирање и развој обављају се послови: израда развојних планова мреже 
линија јавног градског превоза према планским поставкама и смерницама развоја система ЈГП 
односно у складу са ГУП Београда, другом планском документацијом и Стратегијом развоја града 
Београда; развој и планирање нових подсистема превоза и нових технологија у ЈГП; израда 
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саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове); израда 
саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене 
процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације; израда 
идејних решења терминуса јавног градског превоза и стајалишта у склопу планске и техничке 
документације; израда саобраћајно-техничких услова и решења за реконструкцију, одржавање, 
заштиту, коришћење путева у циљу ефикасног функционисања јавног градског превоза; усклађивање 
техничких услова ГСП Београд за инфраструктуру за возила на електропогон (трапровера услова за 
успостављање линија ЈГП на терену (дефинисање минималних саобраћајно-техничких и 
безбедносних услова за постојеће саобраћајнице на подручју града); утврђивање оправданости за 
успостављање или измештање стајалишта ЈГП као и услова за реализацију на терену; издавање 
сагласности на пројекте привремених режима ЈГП за време извођења радова и одржавања културних 
и спортских манифестација; дефинисање услова за израду пројектних задатака или техничких 
карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка 
добара и др.); израда предлога решења за послове одржавања и управљања саобраћајем на улицама и 
путевима, јавног превоза; предузимање мера на смањење негативног утицаја утицај динамичког и 
стационарног саобраћаја на кретање возила јавног превоза израда решења о регистрацији линија и 
измена статичких елемената линијамваји, тролејбуси, електроаутобуси) са саобраћајно-техничким 
условима Секретаријата и развојним плановима система ЈГП-а; припрема прописа, стратегија, 
правилника и других градских аката. 

У Сектору за тарифне системе и контролу обављају се послови: израде интегрисаног 
тарифног система, израде програма у области тарифне политике у јавном превозу; утврђивање цена 
превозне услуге, контрола система наплате карата у јавном градском превозу; контрола прихода у 
систему, дефинисање и спровођење мера на унапређењу система и повећању прихода; дефинисање 
категорија корисника превозника и потребне документације за утврђивање права на бесплатан или 
превоз са попустом; управни послови у области тарифних система; Такође, врше се и послови на 
иновирању тарифног система на основу података које обезбеђује систем за наплату карата и 
управљање возилима.  

У Сектор за управљање, контролу саобраћаја, ред вожње и обрачун рада превозника 
обављају се послови организације система за праћење и управљање возилима у јавном превозу; 
праћење и управљање возилима у реалном времену; обављање управно-надзорних послова и израда 
информатичких материјала и извештаја; дефинисање структуре информационих система, анализа 
савремене процедуре за ажурирање и одржавање информационог система као и процедуре за интерну 
и екстерну контролу; израда редова вожње и њихово достављање превозницима; анализа остварења 
планираних редова вожње по превозницима и предлог мера за отклањање узрока одступања при 
њиховом извршењу; обрада података везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање 
жалби превозника; анализи података добијених из обрачуна рада превозника; организација контроле 
рада Превозника; контрола рада свих превозника у систему у делу техничког одржавања возила и 
инфраструктуре (простора за одржавање и паркирање возила); организација и спровођење редовних и 
ванредних естетских прегледа возила; дефинисање техничких услова за ремонт, изглед и набавку 
возила; организација снимања саобраћаја на терену свих значајних параметара за рад јавног превоза; 
прикупљање унос и анализа података добијених контролним снимањима; решавање жалби и 
приговора корисника превоза на рад возног особља; припрема и ажурирање базе података за израду 
обрачуна рада превозника у Интегрисаном тарифном систему; анализа рада превозника и предлог 
мера за унапређење њиховог рада;  

У Сектору за ауто такси превоз обављају се послови: организација ауто такси превоза; израда 
годишњих програма потреба за ауто такси превозом; израда предлога општих аката које доноси 
Скупштина града, Градоначелник и други надлежни органи; израда иницијатива и предлога за 
доношење или измену закона и других прописа, норматива и стандарда квалитета; формирање и 
одржавање базе података о такси возачима; испитивање погодности и класификација возила; израда 
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извештаја, информација, елабората; доношење решења и сагласности по захтевима правних лица и 
предузетника; вођење евиденције о издатим такси исправама и ознакама израда пројектних задатака и 
техничких карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, 
набавка добара, услуга и др.).  

У Сектору за јавни шински и речни превоз и софтвферску подршку обављају се послови: 
организција и развој шинског (градска железница, трамвај, метро и жичаре) и речног подсистема 
јавног саобраћаја; планско усклађивање шинског и речног саобраћаја са осталим видова превоза, 
имплементација и организуја примене нових специјализованих програма (софтвера) за јавни градски 
превоз као подршка напреднијем стратешком, тактичком и оперативном управљању, обезбеђивање 
лиценцних права и консултантскио сервисних услуга „OРAЦЛ-EРП“ софтверска решења 
имплементирана у јавно комунална предузећа, изради нацрта и предлога општих и појединачних 
аката из области јавног шинског и речног превоза израда пројектних задатака и техничких 
карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка 
добара, услуга и др.).  

За вршење послова из делокруга Секретаријата Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места утврђено је укупно 112 радних места. 
Функционери – изабрана и постављена лица _____ радних места 

Службеник на положају 2 раднa места 2 службеника 

Службеници - извршиоци   

Виши саветник 6 радних места 6 службеника 

Самостални саветник 13 радних места 13 службеника 

Саветник 42 радних места 11 службеника 

Млађи саветник 12 радних места 1 службеника 

Сарадник ____ радно места ____ службеника 

Млађи сарадник  2 радних места 2 службеника 

Виши референт 30 радних места 26 службеника 

Референт 5 радних места _____ службеника 

Млађи референт _____ радних места _____ службеника 

Укупно:  112 радних места 61 службеника 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
1. Сектор за мoниторинг и заштиту животне средине 

Сектор за мониторинг и заштиту животне средине, у оквиру утврђеног делокруга и 
одговорности реализује сталне (редовне) програме мониторинга животне средине које врше 
акредитоване лабораторије, а на основу Закона о заштити животне средине, Закона о заштити 
ваздуха, Закона о водама, Закона о заштити од буке у животној средини, Закона о заштити од 
јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности, Закона о заштити становништва од заразних болести и 
Закона о јавним набавкама, Закона о јавном здрављу, као и подзаконских аката донетих на основу 
истих и предузима активности на изради нових програма и пројеката. 

У оквиру мониторинга животне средине врши се прикупљање, праћење и анализа дневних, 
недељних, месечних, кварталних, годишњих и завршних извештаја о реализацији појединачних 
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програма (ваздух, вода, земљиште, бука, јонизујуће зрачење, УВ зрачење укључујући и циљана 
мерења извршена по потреби или захтеву инспектора). 

Такође, врши се обрада резултата испитивања и припрема систематизованих података и 
информација за објављивање. 

Извештаји о стању животне средине, односно подаци о измереним вредностима загађујућих 
материја у појединим медијумима животне средине редовно се објављују у годишњој публикацији о 
квалитету животне средине, као и преко средстава информисања или непосредно на позив и захтев 
заинтересованих лица. 

У овом сектору спроводе се сви законом прописани поступци у погледу припреме, односно 
израде, доношења и реализације следећих пројеката:  

– Плана квалитета ваздуха у Београду;  
– Акустичко зонирање града Београда;  
– Вођење и одржавање Локалног регистра извора загађивања животне средине;  
– Програми сузбијања штетних организама у оквиру контроле популације комараца, крпеља и 

глодара и то:  
– Програм сузбијања комараца обухвата: (1) сузбијање ларви комараца на воденим површинама 

мањих водотокова, мелиорационим и трансмисионим каналима, ископинама, језерима и 
другим сталним или привременим воденим површинама која могу бити потенцијална 
станишта за развој комараца, из авиона и са земље, од марта до октобра; (2) сузбијање 
одраслих форми комараца из авиона и уређајима са земље на зеленим површинама, острвима, 
приобаљу, стамбеним зонама и др;  

– Програм сузбијања крпеља обухвата праћење, контролу појаве и активности крпеља и 
непосредно извођење третмана на јавним зеленим површинама,  

– Програм сузбијања глодара обухвата систематску дератизацију која се по правилу изводи у 
два годишња третмана: (1) стамбеног фонда којим су обухваћене колективне и индивидуалне 
стамбене јединице, (2) нехигијенских насеља, (3) приобаља, (4) неуређених или делимично 
уређених слободних зелених и других јавних површина. 

– Реализација образовних пројеката и пројеката подстицања и јачања свести о значају заштите 
животне средине реализују се кроз различите активности:  

– Јавни конкурс за пројекте удружења, 
– Промоција и популаризација значаја заштите животне средине и очувања природних 

вредности, подршка организацији различитих манифестација, активности и акција, 
обележавање значајних дана и датума из еколошког календара и др. 

На основу овлашћења из Закона о заштити од буке у животној средини, утврђују се мере 
заштите од буке на захтев лица која организују јавне скупове, концерте и друге манифестације у 
граду. 

2. Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима 
Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима, у оквиру утврђеног делокруга и 

одговорности обавља послове и предузима активности које се односе на израду и доношење нових, 
као и на наставак израде или завршетак раније започетих планова, програма и пројеката или њиховог 
спровођења у области одрживог развоја и заштите животне средине, заштите природних вредности, 
јавних и заштићених природних добара, а на основу Закона о заштити животне средине, Закона о 
заштити природе, Закона о шумама, Закона о водама, Закона о ефикасном коришћењу енергије, 
Закона о јавним набавкама и др. 

Најзначајни пројекти су:  
– Програм заштите животне средине на територији Београда;  
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– Припрема аката о проглашењу заштићених природних добара и подручја, обезбеђење 
процедуре јавног увида у нацрте аката, њиховог доношења и објављивања у „Службеном 
листу града Београда”;  

– Реализација планова и годишњих програма управљања заштићеним природним добрима и 
подручјима, односно споменицима природе, стаништима и пределима изузетних одлика;  

– Спровођење планова пошумљавања подручја Београда у складу са Стратегијом пошумљавања 
подручја Београда коју је донела Скупштина града Београда;  

– Озељењавање објеката и површина и ревитализација угрожених и запуштених јавних зелених 
за мониторинг и заштиту животне средине поступа у свему у складу са одлукама Скупштине 
града Београда, Градског већа и градоначелника града Београда;  

– Израда пројекта Успостављање катастра зелених површина Београда – ГИС;  
– Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда;  
– Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва;  
– Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода;  
– Морфолошко-анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама у парковима Београда 

као индикатор стања животне средине;  
– Реализација прикључења грејних инсталација школских и других образовних и научних 

институција на систем даљинског грејања;  
– Пројекти коришћења обновљивих извора енергије и повећања енергетске ефикасности;  
– Праћење пројекта „Адаптација на климатске промене на подручју западног Балкана”;  
– Субвенција ГСП – аутобуси на електрични погон;  
– Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови Београд;  
– Пројекти санације на територији градске општине Обреновац;  
– Пројекти санације на територији градске општине Лазаревац. 
3. Сектор за управљање заштитом животне средине 

Сектор за управљање заштитом животне средине у оквиру утврђеног делокруга обавља 
поверене послове спровођења поступака на основу Закона о заштити животне средине, Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, Закона о процени утицаја на животну средину, 
Закона о управљању отпадом, Закона о хемикалијама, Закона о заштити ваздуха, Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закона о заштити од 
нејонизујућих зрачења, Закона о општем управном поступку и др. То су следећи поступци, односно 
послови:  

– утврђивање услова и мера заштите животне средине за потребе израде и доношења 
просторних и урбанистичких планова и других аката за уређење простора и изградњу објеката 
и постројења;  

– учешће у раду Комисије за планове Скупштине града Београда, ради анализе просторних, 
планских и урбанистичких докумената, праћења њихове израде и доношења и остваривања 
сарадње са субјектима релевантним за припрему планова, а у погледу остваривања потребног 
нивоа заштите и очувања природних карактеристика и вредности простора, односно предела, 
природних ресурса, јавних и заштићених природних добара;  

– давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја планова и програма на 
животну средину;  

– давање мишљења на предлог одлуке о приступању, односно неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину;  
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– оцена извештаја и доношење решења о давању сагласности на извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину планова и програма;  

– анализа и оцена захтева, одлучивање и доношење решења о потреби процене утицаја 
одређених јавних и приватних пројеката на животну средину;  

– анализа захтева, одлучивање и доношење решења о одређивању обима и садржаја студија о 
процени утицаја пројеката на животну средину;  

– оцена студија и доношење решења о давању сагласности на студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину, као и спровођење поступака ажурирања студија о процени 
утицаја;  

– спровођење поступка оцене прихватљивости за стратегију, план, програм, пројекат, радове 
или активности који сам или са стратегијом, планом, програмом, пројектом, радовима или 
активностима може имати значајан негативан утицај на циљеве очувања и негативан утицај на 
целовитост еколошки значајног подручја, уз претходно прибављене услове завода за заштиту 
природе;  

– издавање дозвола по захтевима правних, односно физичких лица, и то: (1) дозвола за 
управљање отпадом (сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно 
искоришћење и одлагање отпада), (2) дозвола за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија, (3) дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, (4) дозвола за 
рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и (5) интегрисаних дозвола за рад 
постројења и обављање активности нових и усклађивање рада постојећих постројења;  

– доношење решења којим се одобрава прекорачење прописаних ГВЕ из постројења за 
сагоревање у случају изненадног поремећаја у снабдевању горивом;  

– доношење решења о изузимању одређених постројења за сагоревање од примене граничних 
вредности емисија загађујућих материја у ваздух;  

– доношење решења којим се потврђује изузимање од обавезе прибављања дозволе за 
управљање отпадом;  

– израда мишљења о захтевима за издавање дозволе за управљање отпадом о којима решава 
надлежно министарство за послове заштите животне средине;  

– вођење регистра издатих дозвола за управљање отпадом, односно регистра издатих потврда о 
изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом и достављање података из 
регистра надлежном министарству, односно агенцији;  

– вођење регистара издатих интегрисаних дозвола за рад постројења и обављање активности 
нових и усклађивање рада постојећих постројења;  

– вођење евиденције о достављеним подацима о раду мобилног постројења за управљање 
отпадом на подручју града Београда, као и евиденције о достављеним документима о кретању 
опасног отпада на подручју града Београда;  

– поступање по жалби изјављеној на донето решење (израда одговора по жалбама које се 
упућују на одлучивање другостепеном органу, или доношење решења о одбацивању 
недозвољене и неблаговремене жалбе или жалбе коју је поднело неовлашћено лице или која 
није уређена у одређеном року, као и одговарајуће даље поступање у складу са другим 
законом предвиђеним случајевима). 

Сектор за управљање заштитом животне средине поступа и одлучује доношењем решења и 
других управних аката сходно поступцима који су уређени наведеним посебним законима, као и 
законом којим се уређује општи управни поступак. 

У поступцима оцене и давања сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну 
средину организује се рад техничких комисија за оцену наведене студије и обезбеђује:  
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– обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности о свим поднетим захтевима и 
донетим одлукама, објављивањем огласа у штампаним средствима информисања и на сајту 
града Београда, 

– јавни увид у поднете захтеве и документацију, достављање информација, одговора и др. 
– јавна презентација и јавна расправа о студији о процени утицаја пројекта на животну средину, 
– ажурно вођење Јавне књиге о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину у 

складу са законом. 
Законом о управљању отпадом, утврђене су обавезе које се извршавају издавањем дозвола за 

управљање отпадом, при чему се обезбеђује:  
– утврђивање услова за рад постројења и обавеза оператера у зависности од природе активности 

и могућих утицаја на животну средину, 
– обавештавање јавности о поднетим захтевима и донетим одлукама објављивањем огласа на 

сајту града Београда (а писаним путем обавештавање Управа градских општина на чијем 
подручју се налази постројење за управљање опасним отпадом за које се издаје дозвола), 

– приступ јавности садржају захтева и документацији за издавање дозволе за управљање 
отпадом, достављање информација, одговора и др, 

– записник о испуњености услова за издавање дозволе надлежног инспекцијског органа, 
– по потреби, измена и одузимање, престанак или продужење важења дозволе, 

У складу са обавезама утврђеним законом који уређује поступак издавања интегрисане дозволе 
за рад постројења и обављање активности и друга питања од значаја за спречавање и контролу 
загађивања животне средине, организује се рад техничких комисија за оцену услова утврђених у 
нацрту интегрисане дозволе и обезбеђује се:  

– да услови и поступак издавања дозвола буду у потпуности координирани у случају да у 
поступку учествује више од једног надлежног органа, 

– да се дозволом утврђују услови за рад постројења и обављање активности и обавезе оператера 
у зависности од природе активности и њиховог утицаја на животну средину, 

– обавештавање заинтересованих органа и организација и јавности о поднетим захтевима и 
донетим одлукама објављивањем огласа у штампаним средствима информисања и на сајту 
града Београда, 

– приступ јавности садржају захтева за издавање интегрисане дозволе, нацрта дозволе и издатим 
дозволама и резултатима мониторинга, као и достављање копија документације на захтев, 

– ревизија и, по потреби, ажурирање услова у дозволи, престанак или продужење важења 
дозволе, 

– праћење развоја најбољих доступних техника, 
– праћење и развој мониторинга који примењује оператер, 
– вођење регистра резултата мониторинга који обавља оператер. 
4. Сектор за правне и економске послове и послове набавки 

Сектор за правне и економске послове и послове набавки, у оквиру утврђеног делокруга обавља 
нормативне, управне, студијско-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге стручне послове 
који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, 
природних ресурса и животне средине, буџетског система и финансирања локалне самоуправе, 
радних односа; израду нацрта и предлога прописа, управних и других аката; планирање, припрему и 
спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и извођења радова; припрему, израду и 
извршење буџета града Београда, односно годишњег финансијског плана у оквиру буџетских 
апропријација и буџетског фонда; планирање, припрему и израду програма коришћења средстава 
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буџетског фонда, припрему и реализацију одлука Скупштине града, Градског већа и градоначелника 
града Београда у области финансирања програма и пројеката из области заштите животне средине и 
др. У овом сектору се обављају и послови пружања помоћи другим секторима у погледу законитог 
поступања и правне обраде предлога и мера у оквиру израде и усвајања планова, програма, пројеката, 
као и информација и одговора о другим правним питањима и др. Овај сектор поступа по свим 
захтевима запослених у области остваривања права из радног односа. 

Овај сектор обавља и друге стручно-оперативне, канцеларијске и административне послове 
који се односе на пријем и отпремање поште, захтева и пријава, донетих решења и других управних 
аката, одговора, финансијске и друге документације, евиденцију о поступању обрађивача предмета у 
складу са прописима о канцеларијском пословању, требовање опреме и средстава и потрошног 
канцеларијског материјала, вођење евиденције о средствима и опреми набављеној за заштиту 
животне средине и др. 

5. Сектор за управљање отпадом 
Град Београд је послове у вези са управљањем отпадом поверио Секретаријату за заштиту 

животне средине, и у оквиру Секретаријата формирано је Одељење за планирање и организацију 
управљања отпадом. 

Одељењу за планирање и организацију управљања отпадом поверени су послови који се односе 
на прикупљање и обраду података, руковођење и координацију послова на изради локалног плана и 
појединачних програма управљања отпадом, као и изградњу постројења за управљање комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом. Велики подстицај развијању и успостављању системске 
рецилаже, развијању јавне свести о управљању отпадом и искоришћењу отпада у енергетске или 
друге сврхе извршен је кроз разне појединачне програме и активности. Учешћем у одређивању 
локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на територији 
града, укључујући и локације за трансфер станице, праћењем развоја и примене нових технологија за 
третман отпада и тржишта рециклабилних материјала, успостављањем и вођењем регистра физичких 
лица, односно индивидуалних сакупљача разврстаног неопасног отпада успостављао се модел 
интегралног система управљања отпадом. 

У складу са Законом о управљању отпадом, Секретаријат за заштиту животне средине израдио 
је Локални план управљања отпадом града Београда за период од 2011-2020 године, који је усвојила 
Скупштина града Београда 2011. године.  

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда“ број 8/13-пречишћен текст, 9/13-испр.) у оквиру Секретаријата за заштиту животне 
средине формиран је Сектор за управљање отпадом. Сектор за управљање отпадом је оквиру 
утврђеног делокруга и одговорности обављао студијско-аналитичке, управно-надзорне, правне и 
друге стручне послове који се односе на спровођење локалног плана управљања отпадом, уређивање, 
обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним, инертним и неопасним отпадом, 
као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и 
неопасним отпадом, чиме је обједињено вршење послова управљања отпадом града Београда у једној 
организационој јединици. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи („Службени лист града Београда“ 
број 8/13-пречишћен текст, 9/13-исправка, 61/13, 15/14 и 34/14) у оквиру Секретаријата за заштиту 
животне средине формирана је Дирекција за управљање отпадом, којој су поверени послови 
планирања и организовања управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом. 

Од формирања, Дирекција за управљање отпадом преузела је све обавезе у вези са 
спровођењем Локалног плана за управљање отпадом града Београда 2011-2020, а које се односе на 
обезбеђивање услова за планирање и изградњу интегралног система управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом. Израдом и праћењем појединачних програма, планова и пројеката у 
области управљања отпадом, информисањем, образовањем и развијањем јавне свести постиже се 
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већи степен рецклаже и искоришћености отпада као значајног ресурса за добијање различитих врста 
енергије (топлотна, електрична), као и за добијање разних сировина поновним искоришћењем. 
Предузимањем разних мера, подстицањем и развојем планова и пројеката у обасти управљања 
отпадом, уређивањем организације примарне селекције, сакупљања и рециклаже, као и уређивањем, 
обезбеђивањем, организовањем и спровођењем управљања комуналним, односно инертним и 
неопасним отпадом, успоставља се ефикаснији и функционалнији систем управљања отпадом. 
Успостављањем системског праћења стања и вођењем евиденције дивљих и несанитарних депонија, 
као и обезбеђивањем њиховог уклањања, санације и рекултивације, опремањем за рад центара за 
сакупљање отпада из домаћинства, као и учешћем у одређивању и припремању локација за изградњу 
и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искорићење и одлагање отпада, 
Дирекција за управљање отпадом интегрисала је овај систем управљања отпадом у једну целину, 
руководећи се највишим критеријумима у избору решења, као и достизањем највиших стандарда у 
овој области. Изменама Одлуке о градској управи 2017 године укинута је Дирекција за управљање 
отпадом и формиран Сектор за управљање отпадом који је преузео обавезе и надлежности Дирекције. 

Као најзначајнији пројекти и предузете активности у области управљања отпадом, могу се 
издвојити следеће:  

– Реализација пројекта јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга 
третмана и одлагања комуналног отпада – основни циљ пројекта је унапређење система 
управљања отпадом града Београда и обухвата третман и одлагање комуналног отпада, као и 
третман и одлагање грађевинског отпада, уз санацију и затварање постојеће комуналне 
депоније у Винчи и искоришћење депонијског гаса, изградњу нове санитарне депоније на 
истој локацији, изградњу постројења за третман и производњу електричне и топлотне енергије 
из отпада. У циљу реализације пројекта, покренут је поступак јавне набавке који се спроводи 
кроз конкурентни дијалог. Одлука о признавању квалификација донета је у 2015. години, и са 
кандидатима којима је призната квалификација водио се дијалог у 2016. години. Окончање 
фазе дијалога завршено је у првој половини 2017. године, након чега је град Београд објавио 
позив 26. маја 2017 године за подоношење коначних понуда и обавио отварање 13. јула 2017 
године. Уговор о јавно-приватном партнерству са изабраним понуђачем закључен је 29 
септембра, на период 25-30 година. 

– Саветодавне финансијске услуге – Градоначелник града Београда је закључио уговор о 
пружању саветодавних финансијских услуга са Међународном финансијском корпорацијом 
(Interantional finance corporation - IFC) чланицом групације Светске банке (World Bank Group), 
Г бр. 4-4488/14 од 25. новембра 2014. године и доставио га Секретаријату за заштиту животне 
средине на даљу надлежност, чија реализација је настављена и у 2017. години. Пружање 
саветодавних финансијских услуга обухавата израду тендерске документације, предлог 
решења јавно-приватног партнерства, израду нацрта уговора као и остале активности у вези са 
реализацијом јавно-приватног партнерства у складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11) и Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/16). 

– Изградња и опремање три рецикажна центра на територији града Београда чија је намена 
прикупљање и разврставање рециклабилног и посебних токова отпада. Секретаријат је у току 
2016 године изградио и опремио прва 3 рециклажна центра и обезбедио средства за опремање 
још 3 у току 2017 године а ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи поступак јавне набавке који ће 
бити покренут након завршетка израде пројектне документације. 

– Набавка опреме и механизације за управљање отпадом – Секретаријат је обезбедио 
средства за набавку опреме и механизације за потребе ЈКП „Градска чистоћа“, која спроводи 
поступке јавне набавке и то:  

а. набавка десет аброл кипера, 
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б. набавка два специјална комунална возила са бочним утоваром, 
в. набавка 202 подземна контејнера за потребе рецикаже, 
г. набавка 27800 комада пластичних канти запремине 240 l. 

– Израда студије оправданости са идејним пројектом изградње терминала за отпадне 
материје са пловила на подручју Београда – циљ израде студије је обезбеђивање услова за 
изградњу постројења које ће преузимати комунални отпад са бродова и других међународних 
и домаћих пловила, која плове Дунавом, те тако постоји опасност да отпад који се генерише 
на бродовима који пролазе кроз Србију, заврши неконтролисано одложен на површинама на 
којима није дозвољено одлагање отпада. Студија је завршена и следи усклађивање планских 
документа пре избора начина финансирања и приступања изградњи терминала. 

– Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – Секретаријат је обезбедио 
средства за уклањање такозваних дивљих депонија, које се формирају на бројним локацијама 
на територији града Београда, од стране несавесних лица, и као такве представљају велики 
еколошки проблем. Санацију оваквих неуређених одлагалишта отпада врши ЈКП „Градска 
чистоћа“, која има искључиво право обављања комуналне делатности управљања комуналним 
отпадом, са којом Секретаријат има закључен уговор. 

– Наставак спровођења поступка експропријације земљишта на територији општине 
Гроцка ради проширења комплекса који обухвата депонија Винча, у циљу изградње 
центра за управљање отпадом – настављено је са овим активностима и у 2017. години.  

– Израда Пројекта и извођење радова на санацији клизишта на депонији у Винчи, у циљу 
санације проблема насталог услед појаве клизишта које је угрозило стабилност депоније и 
безбедност људи и довело до значајне претње за животну средину. Завршетак израде Пројекта 
се очекује у другој половини 2017 године када ће се на основу добијених параметара 
спровести набавка од стране ЈКП „Градска чистоћа“ за извођење самих радова на санацији. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
У Сектору за комунални инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру два одељења. 
Одељење за комунални инспекцијски надзор врши инспекцијски надзор над извршавањем 

закона и других прописа који регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање 
комуналних услуга и то: пречишћавање и дистрибуција воде; пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода; производња и снабдевање паром и топлом водом; функционисање и 
одржавање објеката јавне расвете; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина; 
уређење и одржавање гробаља и сахрањивање, као и друге послове који су прописом утврђени као 
првостепена надлежност комуналне инспекције града: постављање пловних објеката и других 
пловила, одржавање споменика и скулптуралних дела, употреба грба, имена и заставе града Београда 
и друго. Одељење учествује у заједничким акцијама у другим областима комуналног инспекцијског 
надзора и инспекцијског надзора над трговином. У оквиру Одељења образује се Одсек за комунални 
инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

Одељење надзора комуналних инспекција градских општина врши непосредан комунални 
инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су законом и другим прописима 
утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не врше. Надзор се врши у 
областима: комуналне хигијене, комуналног реда, постављања привремених објеката и балон-хала 
спортске намене, пружања услуга одржавања чистоће и чишћења јавних површина, одржавања 
градских пијаца и пружања услуга на њима, вршење димничарских услуга, одржавање јавних 
простора за паркирање, оглашавања и у другим областима комуналног инспекцијског надзора које су 
у првостепеној надлежности комуналне инспекције градске општине; даје инструкције и пружа 
стручну помоћ за извршавање послова у спровођењу надзора комуналних инспектора општине; 
организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама градских општина и 
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учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над 
трговином. У оквиру Одељења образује се Одсек надзора комуналних инспекција градских општина. 
Рад се обавља у сменама. 

У Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру два одељења. 
Одељење за превоз у друмском саобраћају врши инспекцијски надзор над локалним превозом, 

односно над превозом путника у градском саобраћају, што подразумева превоз путника на подручју 
града, као и превоз између насељених места на територији града, трамвајима, тролејбусима и 
аутобусима; ванлинијским превозом путника; посебним линијским превозом, превозом за сопствебе 
потребе, такси превозом, превозом теретa у друмском саобраћају, осим превоза терета у 
међународном друмском саобраћају који се обавља на територији града Београда. Рад се обавља у 
сменама. 

Одељење за улице и путеве врши инспекцијски надзор над одржавањем и заштитом 
општинских и државних путева из надлежности града Београда. Рад се обавља у сменама. 

У Сектору за инспекцијски надзор над трговином и туризмом послови се обављају у оквиру 
два одељења. 

Одељење за инспекцијски надзор над трговином врши послове инспекцијског надзора над 
трговином у које спадају поверени послови надзора над трговином ван продајног објекта и то: 1. 
трговина личним нуђењем (делатност путујућих трговаца која се обавља од врата до врата, делатност 
организовања посебних промотивно - продајних скупова, трговина из торбе и друге преносиве 
опреме и трговина путем личног позивања потрошача); 2. остала трговина на мало ван продајног 
објекта (трговина у преносивим објектима и трговина са покретног средства или опреме, тзв. 
амбулантна трговина), као и надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем 
пословног имена на трговинском објекту, односно продајном месту, као и други послови комуналног 
инспекцијског надзора. У оквиру Одељења образују се Одсек надзора легалне трговине и Одсек 
надзора нелегалне трговине. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за туристичку инспекцију врши послове инспекцијског надзора над применом закона 
као поверени посао, који се односе на обављање угоститељске делатности од стране привредних 
субјеката, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за које није издато решење о 
разврставању у категорију; обављање угоститељске делатности од стране привредних субјеката, као и 
физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости 
нису евидентирани, односно пријављени у складу са законом; обављање угоститељске делатности од 
стране физичког лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није 
закључен уговор у складу са законом; испуњеност прописаних услова и начина обављања 
угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и 
хостелу; испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће радиности и 
сеоском туристичком домаћинству; испуњеност минимално техничких услова и начина обављања 
угоститељске делатности у угоститељском објекту врсте хостел; испуњеност прописаних услова у 
погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, 
као и других непријатних емисија; испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања 
угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује 
заштита од буке; испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања 
угоститељске делатности у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради; наплата и 
уплата боравишне таксе; провера испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских 
објеката са законом; истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 
У оквиру Одељења образујe се Одсек за туристичку инспекцију. Рад се обавља у сменама. 
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У Сектору за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор послови се обављају у 
оквиру четири одељења. 

Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија 
обавља послове инспекцијског надзора који се односе на емисију буке, услове и мере заштите 
здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу 
извора нејонизујућег зрачења, промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину, 
контролу и праћење мониторинга оператера, квантификацију утицаја активности на животну 
средину, оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину, учешће у спровођењу 
акционих планова заштите од буке у животној средини, организацију и извођење заједничких акција 
и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине које Република повери 
граду Београду, израду анализа, извештаја и информација из делокруга рада одељења и сектора, 
сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим јединицама и 
службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима 
заштите животне средине. 

Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу 
квалитета отпадних вода обавља послове инспекцијског надзора који се односе на контролу услова и 
мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, контролу и праћење мониторинга 
оператера, примене најбољих доступних техника, изворе загађивања ваздуха, стандарда квалитета 
ваздуха и утицај на животну средину, контролу рада извора загађивања ваздуха, као и учешће у 
спровођењу краткорочних акционих планова заштите ваздуха, квантификацију утицаја активности на 
животну средину, контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у 
реципијент, организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у 
области заштите животне средине које Република повери граду Београду, израду анализа, извештаја и 
информација из делокруга рада одељења и сектора, сарадњу са правосудним органима, органима 
државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним 
институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом обавља послове инспекцијског 
надзора који се односе на заштиту и очување природе, примену плана управљања заштићеним 
подручјем и утврђеног режима заштите, односно спровођење мера и активности заштите и развоја 
заштићених подручја, сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног 
и амбалажног отпада, спровођење планова и програма управљања отпадом, примену прописаних 
мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступања произвођача и 
других власника отпада, контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну 
средину и услова утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности, 
контролу и праћење мониторинга оператера, примене најбољих доступних техника, стандарда 
квалитета животне средине, квантификацију утицаја активности на животну средину, контролу мера 
утврђених у поступку процене утицаја пројеката постројења за управљање отпадом на животну 
средину и услова утврђених у дозволама за рад постројења и обављање активности, оцену мера и 
поступака смањења утицаја на животну средину и израду предлога за измену услова утврђених у 
дозволи, као и њену ревизију, одузимање или обнављање, утврђивање испуњености услова заштите и 
унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање 
енергетске делатности, организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине које Република повери граду Београду, израду анализа, 
извештаја и информација из делокруга рада одељења и сектора; сарадњу са правосудним органима, 
органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, 
стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

Одељење за водну инспекцију обавља послове који се односе на вршење непосредног надзора и 
преузимање мера за спровођење Закона о водама и подзаконских прописа донетих на основу овог 
Закона; провера да ли се у складу са законом врши изградња објеката и извођење других радова који 
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могу утицати на промене у водном режиму; надзор над обављањем водне делатности (као делатности 
од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће; контролу да ли су прибављена 
потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и 
водним сагласностима); контрола поштовања законом прописаних забрана и ограничења 
установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног 
режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава; предузимање мера у 
области заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорација; сарађује са 
другим инспекцијским органима и обавља друге послове из надлежности. 

У Сектору за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор послови се обављају у 
оквиру четири одељења. 

Одељење за грађевинску инспекцију на територији града Београда врши поверене послове 
инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката за које одобрење издаје град и 
предузима мере прописане законом; врши инспекцијски надзор над радом грађевинског инспектора 
градске општине и у складу са законом, преузима вршење инспекцијског надзора и окончава 
поступак. У оквиру Одељења образују се Одсек инспекцијског надзора I - за надзор на територији 
градских општина Врачар, Чукарица, Нови Београд, Земун, Лазаревац, Барајево, Гроцка, Обреновац и 
Сурчин и Одсек инспекцијског надзора II - за надзор на територији градских општина Савски венац, 
Звездара, Стари град, Палилула, Вождовац, Раковица, Младеновац и Сопот. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за урбанистичку инспекцију врши поверене послове инспекцијског надзора у области 
просторног планирања и урбанизма на територији града Београда за изградњу и реконструкцију 
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине и предузима мере прописане законом, 
подноси приговор надлежном органу на издате локацијске услове, односно урбанистички пројекат, 
ако утврди да ти акти нису у складу са законом, односно планским документом и предузима друге 
мере у складу са законом. 

У Одељењу за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију се обављају 
управно-правни послови у области грађевинске и урбанистичке инспекције, на изради нацрта аката у 
управном поступку (решења и закључци), израђују захтеви за покретање прекршајног поступка, 
пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног 
суда, одговори на тужбе, разматрају жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 
првостепеном поступку и дају инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; нормативни 
послови, прати примена прописа из надлежности грађевинског и урбанистичког инспектора, 
припремају и израђују иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка 
инспекција; представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву 
надлежног инспектора Секретаријата; иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење 
тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињавају одговори на 
тужбе поднете против Секретаријата, иницира код надлежног органа наплата новчаних казни 
изречених у поступку извршења решења путем принуде, у сарадњи са другим одељењима припрема 
стручна обука инспектора, остварују контакти са организационим јединицама Градске управе и 
ресорним Министарствима поводом поверених послова, остварује сарадња са Прекршајним судом, 
врше други послови из делокруга Одељења и Сектора. 

Одељење за извршење решења грађевинских инспектора спроводи административно извршење 
решења грађевинских инспектора, преко другог лица и путем принуде, сачињава програм извршења 
решења, одлучује о обустави и одлагању извршења решења, учествује у поступку ангажовања другог 
лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току 
спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси закључак о трошковима извршења, 
иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења. 
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Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције ради сваког радног дана у 
периоду од 07: 00 до 22: 00 часа, суботом, недељом и у дане државних празника. 

Одељењe за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције прима, распоређује и решава 
пријаве грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга 
Секретаријата, нарочито када захтевају хитну интервенцију и предузимање мера, као и давање 
обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг рада Секретаријата, 
остварују сарадњу и рад са свим секторима у оквиру Секретаријата. Одељење обавља послове 
комуналног инспекцијског надзора који су у првостепеној надлежности града и градске општине, а 
који по својој природи битно нарушавају комунални ред и не трпе одлагање и као такви захтевају 
хитну интервенцију, организује и координира заједничке акције са комуналним инспекцијама 
градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и 
инспекцијског надзора над трговином. У оквиру Одељења образују се Одсек за дежурни 
инспекцијски надзор и Одсек за хитне интервенције. 

У Сектору за извршни поступак и инспекцијски надзор, послови се обављају у оквиру 
једног одељења. 

Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор спроводи административно извршење 
решења инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица и путем принуде, 
сачињава програм извршења решења, одлучује о обустави и одлагању извршења решења, учествује у 
анагажовању другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о 
радњама о току спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси закључак о 
трошковима извршења, иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења. У 
Одељењу се спроводи поступак комуналног инспекцијског надзора у области паркирања на јавним 
зеленим површинама као и поступак за уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила са 
површина јавне намене. Одељење учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског 
надзора и инспекцијског надзора над трговином. Одељење обавља послове везане за поступање са 
привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора, 
припрема упутства и процедуре из делокруга поступања са одузетим или уклоњеним предметима, 
евидентира потврде о одузетим предметима у поступку инспекцијског надзора и води евиденцију о 
предметима уклоњеним у поступку административног извршења решења, организује послове 
магацина за одузете предмете, односно смештајни простор за уклоњене предмете, води аналитику 
одузетих и уклоњених предмета по врсти, врши сравњење евидентираних количина са магационером, 
односно лицем коме су предмети дати на чување, обавља стручно-оперативне и административне 
послове и припрема документацију за процену, уништење, отпис и јавну продају предмета одузетих и 
уклоњених у поступку инспекцијског надзора, обједињује и разматра извештаје о раду Сектора у 
пословима везаним за одузете и уклоњене предмете у поступку инспекцијског надзора, обавља и 
друге послове из делокруга Одељења. Рад се обавља у сменама. У оквиру Одељења образује се Одсек 
за поступање са одузетим предметима. 

У Сектору за нормативне и управно-надзорне послове обављају се нормативни, управни, 
управно-надзорни послови, правни и административни послови у оквиру пет одељења. 

Одељење за нормативне и управно-надзорне послове припрема и израђује нацрте прописа и 
аката из надлежности Секретаријата и у сарадњи са другим одељењима и секторима, припрема и 
израђује иницијативе за измену прописа које примењује и које су у надлежности Секретаријата. У 
Одељењу се израђују нацрти другостепених одлука по жалбама на одлуке комуналних инспекција 
градских општина; у другостепеном поступку, у складу са законом, употпуњава поступак и отклањају 
недостаци првостепеног поступка; Одељење припрема одлуке по ванредним правним средствима, 
сачињава одговоре на тужбе у управним споровима и представља Секретаријат на јавним расправама 
пред Управним судом, остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне 
инспекције градске општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности; сачињава 
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нацрте инструкција у примени прописа комуналним инспекцијама градских општина; врше друге 
послове из делокруга Одељења и Сектора. 

У Одељењу за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор се 
обављају управно-правни послови у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора на 
изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), израђују захтеви за покретање 
прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе 
на решења Прекршајног суда, одговори на тужбе, разматрају жалбе изјављене на одлуке које доносе 
инспектори у првостепеном поступку и дају инструкције за поступање првостепеног органа по 
жалби; нормативни послови, прати примена прописа из надлежности комуналног и саобраћајног 
инспекцијског надзора, припремају и израђују нацрти прописа и аката из надлежности, припремају и 
израђују иницијативе за измену прописа које примењују комунална инспекција, инспекција друмског 
саобраћаја и инспекција за путеве; представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку 
покренутом по захтеву надлежног инспектора Секретаријата; иницира код Градског јавног 
правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко 
другог лица, сачињавају одговори на тужбе поднете против Секретаријата, иницира код надлежног 
органа наплата новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде, у сарадњи са 
другим одељењима припрема стручна обука инспектора, остварују контакти са организационим 
јединицама Градске управе и ресорним Министарствима поводом поверених послова, остварује 
сарадња са Прекршајним судом, врше други послови из делокруга Одељења и Сектора.  

У Одељењу за управно-правне послове за заштиту животне средине и водну инспекцију се 
обављају управно-правни послови у области инспекције за заштиту животне средине и водну 
инспекцију на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), израђују захтеви за 
покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду 
части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговори на тужбе, разматрају жалбе изјављене на одлуке 
које доносе инспектори у првостепеном поступку и дају инструкције за поступање првостепеног 
органа по жалби; нормативни послови, прати примена прописа из надлежности инспектора за 
заштиту животне средине и водних инспектора, припремају и израђују иницијативе за измену 
прописа које примењују инспекција за заштиту животне средине и водну инспекцију; представља 
Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора 
Секретаријата; иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду 
трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињавају одговори на тужбе поднете 
против Секретаријата, иницира, код надлежног органа, наплата новчаних казни изречених у поступку 
извршења решења путем принуде, у сарадњи са другим одељењима припрема стручна обука 
инспектора, остварују контакти са организационим јединицама Градске управе и ресорним 
Министарствима поводом поверених послова, остварује сарадња са Прекршајним судом, врше други 
послови из делокруга Одељења и Сектора. 

У Одељењу за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом се 
обављају управно-правни послови у области инспекцијског надзора над трговином и туристичког 
инспекцијског надзора на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), израђују 
захтеви за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, 
пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговори на тужбе, разматрају жалбе 
изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и дају инструкције за 
поступање првостепеног органа по жалби; нормативни послови; прати примена прописа из 
надлежности инспекцијског надзора над трговином и туристичког инспекцијског надзора; 
представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног 
инспектора Секретаријата; иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за 
накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињавају одговори на тужбе 
поднете против Секретаријата, иницира код надлежног органа наплата новчаних казни изречених у 
поступку извршења решења путем принуде, у сарадњи са другим одељењима припрема стручна 
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обука инспектора, остварују контакти са организационим јединицама Градске управе и ресорним 
Министарством поводом поверених послова, остварује сарадња са Прекршајним судом, врше други 
послови из делокруга Одељења и Сектора. 

Одељење за правне и административне послове припрема Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Секретаријату; припрема и обједињује оцене запослених; припрема 
план коришћења годишњих одмора; води евиденције присуства на раду; припрема аката о правима, 
дужностима и одговорностима запослених; у сарадњи са руководиоцима сектора, припрема и 
спроводи обуке инспектора и других запослених (презентација прописа и процедура), координира 
припрему и израђује одговоре на захтеве за информације од јавног значаја из надлежности 
секретаријата и остварује сарадњу са Oвлашћеним лицем за присуп информацијама од јавног значаја 
за град Београд; води евиденцију о државним стручним испима запослених и испитима за 
инспекторе; обједињује извештаје и планове Секретаријата; организује и обавља административне и 
канцеларијске послове; предлаже мере за унапређење евиденције о предметима; припрема извештаје 
о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава евиденцију Секретаријата са евиденцијом 
писарнице, стара се о употрeби и чувању печата у Секретаријату, исказује потребе Секретаријата за 
набавку материјала и опреме, обавља друге послове из делокрга Одељења и Сектора. 

У Сектору за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области и 
области грађевинске инспекције послови се обављају у оквиру два одељења. 

У Одељењу за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области се обављају 
поверени послови другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним 
средствима против аката општинских органа управе надлежних за грађевинске и стамбене послове; 
врши обраду предмета у вези управних спорова (одговори на тужбе и ургенције суда). 

У Одељењу за другостепени управни поступак из области грађевинске инспекције се обављају 
поверени послови другостепеног управног органа на територији града у поступку по жалбама и 
ванредним правним средствима против аката општинских органа управе надлежних за послове 
грађевинске инспекције; врши обраду предмета у вези управних спорова (одговори на тужбе и 
ургенције суда). 

У Сектору за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу обављају се 
послови координације активности сектора у Секретаријату, координација са градским општинама, 
креирање и коришћење програма евиденције инспекцијског надзора и његово усклађивање са 
законом којим је уређен инспекцијски надзор, коришћење и креирање услуга у оквиру WEB сервиса 
који су доступни Секретаријату, израда плана и извештаја Секретаријата, анализа стања у области 
инспекцијског надзора, вођење евиденције о примљеним притужбама на рад инспектора, праћење 
поступка одлучивања по притужби и припремање материјала за Комисију за координацију 
инспекцијског надзора у случају када се подносилац притужбе који је незадовољан одлуком о 
притужби обрати Комисији, стручни, технички и административни послови за потребе Комисије за 
координацију инспекцијског надзора, односи са јавношћу и други послови из надлежности сектора. 

У Одељењу за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу се обављају стручно-
технички и административни послови за Комисију за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности града Београда образоване ради обезбеђења обухватнијег и 
делотворнијег надзора и избегавања преклапања и непотребног понављања надзора и усклађивања 
инспекцијског надзора између инспекције. У циљу превентивног деловања Секретаријата, одељење 
припрема саопштења за јавност о противправности одређених радњи и нечињења, што укључује и 
упозорење на последице противправности, припрема обавештења за јавност о планираним 
контролама, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског 
надзора, остварује сарадњу са службом Градске управе надлежном за информисање, представницима 
средстава јавног информисања; припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности 
Секретаријата, као и друге послове из делокруга одељења. 
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У Одељењу за финансије и јавне набавке обављају се економско-финансијски послови и 
послови спровођења набавки који се односе на праћење и примену прописа којима се уређује 
буџетски систем, јавне набавке и других прописа који се односе на делокруг рада одељења, праћење 
и евидентирање јавних прихода (новчане казне, приход од извршења заштитних мера, 
административне таксе), припрему, израду и извршење финансијског плана, праћење извршења 
уговора, праћење поступка наплате трошкова извршења решења, планирање јавних набавки, 
припрему и спровођење поступка јавних набавки, израду анализа, извештаја и одговора по питањима 
из делокруга одељења. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Права финансирана из буџета Републике Србије 
Из буџета Републике Србије обезбеђују се средства за финансирање права на:  

– Новчану социјалну помоћ;  
– додатак за негу и помоћ другог лица и увећан додатак за помоћ и негу другог лица;  
– смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;  
– право на помоћ за оспособљавање за рад;  
– коришћење услуга социјалног рада, комплексних мера и института породично-правне 

заштите;  
– дечји додатак;  
– родитељски додатак;  
– накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 

са рада ради посебне неге детета. 
Права финансирана из буџета Града Београда 
Из буџета Града Београда финансирају се посебне мере и програми за најугроженије породице 

како би им се помогло, колико је то могуће, у свим сегментима свакодневног живота. Законом о 
социјалној заштити предвиђено је да се одређена права у социјалној заштити финансирају из буџета 
локалне заједнице (града, односно општине). Она обухватају право на:  

1. дневне услуге 
1.1. помоћ у кући 
1.2. дневни боравак;  

1.2.1. Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју 
1.2.2. Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју 
1.2.3. Дневни боравак одраслих и старијих лица 

1.2.3.1. Клуб за одрасла и старија лица 
1.2.3.2. Дневни центри за одрасла и старија лица 

1.3. лични пратилац детета 
2. услуге подршке за самосталан живот 

2.1. становање уз подршку;  
2.1.1. становање уз подршку деце и младих са сметњама у развоју 
2.1.2. становање уз подршку одраслих и старијих са сметњама у развоју 
2.1.3. становање уз подршку деце и младих са телесним инвалидитетом 
2.1.4. становање уз подршку одраслих лица са телесним инвалидитетом 

2.2. привремено становање;  
2.3. социјално становање у заштићеним условима;  
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2.4. Персонална асистенција 
2.5. социјално предузетништво;  

3. саветодавно - терапијске и социјално- едукативне услуге 
Терапијска услуга, медијацијска услуга, социјално- едукативна услуга и саветовање 

4. услуге смештаја 
4.1. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу;  

4.1.1. привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица 
4.1.2. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе 
4.1.3. привремени смештај у прихватилиште за труднице и жене са децом од којих је једно 

млађе од три године 
4.2. услуга предах смештаја 
4.3. Привремени смештај у прихватилиште за жене жртве насиља у породици 
Посебно организовани превоз особа са инвалидитетом обезбеђује се за потребе особа које због 

своје инвалидности не могу да користе јавни линијски превоз. 
Секретаријат за социјалну заштиту обезбеђује средства за финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења из области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите избеглица и интерно расељених лица са Косова и Метохије, 
заштите и промовисањаљудских и мањинских права. 

Материјална подршка остварује се као право и то:  
1. једнократна помоћ;  
2. повремена једнократна новчана помоћ;  
3. интервентна једнократна новчана помоћ;  
4. стална новчана помоћ;  
5. бесплатни оброк;  
6. стипендија. 

Град Београд је у циљу подстицања рађања, као и подршке породици са децом, а у складу са 
могућностима буџета, донео Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града 
Београда („Службени лист града Београда”, брoj 36/2014), од 17. априла 2014. године којом су 
утврђени следећи облици заштите:  

– право на новчано давање незапосленој породиљи и 
– право на једнократно новчано давање запосленој породиљи. 

Ова Одлука се примењује за децу која су рођена до 07.07.2017.године. 
Новом Одлуком о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, брoj 44/17) која је ступила на снагу 08.07.2017. годинеу, утврђени 
су следећи облици заштите:  

– право на новчано давање породиљи и 
– право на новчано давање незапосленој породиљи. 

Ова Одлука се примењује за децу која су рођена од 08.07.2017.године. 
У истом циљу, донета је и Одлука о праву на Новогодишњу новчану честитку мајкама 

прворођеног дечака и прворођене девојчице, рођених 1. јануара („Службени лист града Београда”, 
брoj 126/2016), од 29. децембра 2016. године. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
У Сектору за организацију здравствене службе и здравствену заштиту обављају се послови 

који се односе на: обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на 
територији града, у складу са законом; праћење здравственог стања становништва и рада 
задравствених служби на територији града; старање о спровођењу утврђених приоритета у 
здравственој заштити, као и предлагање и предузимање мера за њихово унапређење; стварање услова 
за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији града; 
координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се 
остварује активношћу органа града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и 
других организација; међусекторску сарадњу, координирање, подстицање, организацију и 
усмеравање спровођења делатности у областима јавног здравља на територији града; промоцију 
здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и 
фактора ризика; подршку раду и развоју носилаца и учесника у јавном здрављу на територији града, у 
складу са законом; сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на 
пословима развоја здравствене заштите; обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене 
установе, планирање и остваривање програма у области јавног здравља, за територију града; 
обезбеђивање услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним 
приликама на територији града, у складу са мерама Владе; праћење рада здравствених установа, чији 
је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду и покретање 
иницијативе, у складу са Законом; обезбеђење рада здравствене службе за време одржавања разних 
манифестација на територији града; припремање анализа, информација и других стручноаналитичких 
материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених 
органа и тела у области здравствене заштите; стручну обраду аката и других материјала и 
организационе и административне послове за радна тела Секретаријата и Скупштине града; пружање 
помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите, као и материјалне помоћи; 
разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и обавештавање 
грађана; остваривање сарадње са Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено 
осигурање, органима Градске управе града Београда, здравственим и другим установама. 

У Сектору за правне и економске послове обављају се послови који се односе на: примену 
закона и других прописа из области здравствене заштите, као и непосредно спровођење прописа 
Града; иницирање и предлагање доношења и измене законских прописа и других аката у области 
здравствене заштите; припремање нацрта одлука и других аката у области здравства које доноси 
Скупштина града; припремање аката за оснивање здравствених установа које у складу са законом и 
планом мреже здравствених установа оснива град; припремање аката и предузимање активности 
везаних за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је град оснивач; активности 
везане за именовање и разрешење директора, заменика директора, управних и надзорних одбора у 
здравственим установама чији је оснивач Град; припремање предлога решења за давање сагласности 
на статуте здравствених установа које доноси Скупштина града; праћење рада здравствених установа, 
чији је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду и 
финансијском пословању; припремање анализа, информација и других стручно – аналитичких 
материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених 
органа и тела у области здравствене заштите; стручну обраду аката, других материјала и 
организационе и административне послове за седнице радних тела Секретаријата и Скупштине града; 
обезбеђење рада мртвозорске службе на територији града, односно праћење и предлагање 
организације вршења послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствених установа; одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих изван здравствених установа и издавање потврда о смрти; припремање уговора који се 
закључују са здравственим установама у вези са обављањем и финансирањем ових послова; послове у 
вези са обезбеђивањем средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је 
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оснивач Град у складу са законом и планом мреже здравствених установа, а које обухвата одржавање 
и опремање здравствених установа, односно инвестиционо-текуће одржавање просторија, 
медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног 
здравственог информационог система, као и за друге обавезе одређене законом и актом о оснивању; 
финансијско – материјалне послове у вези праћења и обезбеђивања услова за вршење и финансирање 
послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа; 
обезбеђивање средстава за финансирање пројеката и програма из области здравства; израду 
финансијског плана Секретаријата; активности везане за спровођење поступака јавних набавки од 
стране здравствених установа чији је оснивач Град, а које су средства обезбеђена у буџету Града; 
пружање правне помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите; разматрање 
представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и обавештавање грађана; 
административно – техничке послове за потребе Секретаријата; старање о спровођењу закључака 
градоначелника, као и одлука и других аката Скупштине града; остваривање сарадње са 
Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе 
града Београда, здравственим установама и другим органима и организацијама у извршењу послова 
из делокруга рада Секретаријата. 

У Сектору за програме, пројекте и анализу инвестиција из области здравствене заштите 
обављају се послови који се односе на: активности везане за анализирање, израду, праћење и 
реализацију програма и пројеката из области здравствене заштите; предлагање посебних програма 
здравствене заштите које доноси град, као и цене тих програма, односно појединачних услуга и 
старање о њиховом спровођењу; доношење посебних програма из области јавног здравља за 
територију града, у складу са законом; активности везане за Пројекат „ Београд – здрав град“; 
активности везане за унапређење здравствене заштите старих и вулнерабилних групација; анализу 
постојећих институционалних и ванинституционалних ресурса здравствене заштите и са њом 
повезаних других видова заштите у циљу израде предлога, препорука и дефинисање мера и стандарда 
за унапређење квалитета здравствене заштите; организовање и спровођење активности усмерених на 
мултисекторску сарадњу и превентивне програме; припремање и уговарање пројеката и програма из 
области здравствене заштите; прикупљање, изучавање и обраду међународних и домаћих пројеката 
из области здравства, а који се односе на делатност здравствених установа чији је оснивач град 
Београд; процену стања објеката и опреме здравствених установа и израду анализа и предлагање мера 
за побољшање постојећег стања; припремање анализа, информација и другуих стручно-аналитичких 
материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених 
органа и тела у вези програма и пројеката из области здравствене заштите; стручну обраду аката, 
других материјала и организационе и административне послове за радна тела Секретаријата и 
Скупштине града; остваривање сарадње на програмима и пројектима са хуманитарним, стручним и 
невладиним организацијама, савезима и удружењима; остваривање сарадње са Министарством 
здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе града Београда, 
здравственим и другим установама; активности на успостављању и остваривању међународне 
сарадње из области здравствене заштите од интереса за град; ангажовање на пословима сарадње из 
области здравствене заштите од интереса за град који воде европским интеграцијама; ангажовање на 
пословима европске хармонизације из области здравствене заштите од интереса за град и друге 
послове у овој области у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

У Сектору за заштиту права пацијената обављају се послови који се односе на: организовани 
приступ заштите права пацијената и пружања потребних информација и савета у вези са правима 
пацијената, пружање подршке у унапређењу и остваривању заштите права пацијената, организовање 
и координацију рада саветника пацијената на територији града Београда и Савета за здравље; 
остваривање сарадње са здравственим установама, другим облицима здравствене службе – приватном 
праксом, организационим јединицама високошколских установа здравствене струке које обављају 
здравствену делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене 
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делатности, Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, органима 
града, градским општинама, удружењима пацијената и другим органима и организацијама, 
предузимање мера у циљу адекватног функционисања саветника за заштиту права пацијената, 
праћење и надзор над радом саветника за заштиту права пацијената ради контроле извршења обавеза 
утврђених Законом о правима пацијената („Службени гласник РС”, број 45/2013) и подзаконским 
општим актима, стварање услова за приступачност и уједначеност остваривања заштите права 
пацијената на територији Града, разматрање извештаја о раду саветника за заштиту права пацијената; 
студиjско-аналитички и статистичко-евиденциони послови који омогућавају праћење и анализу 
заштите права пацијената, а посебно осетљивих категорија становништва и то: деце, жена, особа са 
инвалидитетом, припадника ромске националне мањине, особа старијих од 65 година живота, младих 
до навршених 26 година живота, лица са менталним сметњама; стручне, оперативне и 
административно-техничке послове за потребе Савета за здравље; припремање анализа, информација 
и других студијско-аналитичких материјала; разматрање представки, притужби, петиција и предлога 
грађана, поступање по њима и обавештавање грађана, као и друге послове у области заштите права 
пацијената на територији града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
У СЕКТОРУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ОБРАЗОВАЊА врше се послови из делокруга изворних 

послова Града у области делатности образовања, који се односе на:  
– непосредно праћење и спровођење прописа из области образовања и васпитања, који се односе 

и из делокруга су рада образовања;  
– израду аката, одлука, решења, уговора, анекса, предлога закључака, информација, 

иницијатива, других аката и дописа из области;  
– припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на 

основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања 
у области образовања,  

– учествовање у припреми елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена који 
служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области образовања, 
праћење реализације и извештавање о извршењу стратегија и пројеката, предлагање и давање 
мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из надлежности, 

– доношење одлуке о прекиду образовно васпитног рада у школама 
– стручно усавршавање запослених у школама 
– координацију рада Комисије за доделу награда града Београда у области образовања и 

стваралаштва младих 
– координацију рада интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику 
– праћење стања и проблема школовања ученика и стварање услова за школовање ученика са 

сметњама у развоју;  
– сарадњу са школама, саветима родитеља, домовима здравља, центрима за социјални рад и 

другим органима и невладиним организацијама;  
– праћење програма стручног усавршавања запослених у школама;  
– сарадњу са Министарством просвете, општинским одељењима за друштвене делатности и 

другим републичким, градским и општинским институцијама које се баве појединим 
областима образовања, сарадња са удружењима, невладиним организацијама и међународним 
организацијама и органима просветних власти других земаља;  
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– израду информација о уоченим проблемима основног, средњег и специјалног образовања и 
васпитања, иницирање активности и мера намењених унапређењу образовно-васпитног 
процеса;  

– иницирање, припремање и реализацију програма и пројеката намењених подстицању развоја и 
задовољавању развојно-психолошких потреба деце и омладине;  

– организацију међународних скупова и међународне сарадње, као и програма такмичења 
ученика и пријема награђиваних талентованих и ученика генерације;  

– праћење потреба за опремањем дидактичким материјалом специјалних основних школа у 
Београду;  

– праћење уписа ученика у основне и средње школе;  
– спровођење поступака награђивања за област образовања и награђивања талентованих 

ученика, стварање услова за одлазак на такмичења, као и награђивање ученика и студената за 
дела - стваралаштво младих;  

– спровођење конкурса за развојне пројекте који се реализују у Секретаријату, а односе се на 
унапређивање васпитно-образовног рада у основним и средњим школама;  

– реализацију конкурса за стипендирање талентованих средњошколаца и студената и студената 
са инвалидитетом;  

– праћење школских манифестација, програма обележавања значајних датума и јубилеја у 
школама;  

– припрему планских и програмских докумената из области развоја образовања у Граду;  
– закључивање Уговора о финансирању са извршиоцима програма и услуга за потребе школа;  
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

У СЕКТОРУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ врше се послови из делокруга изворних 
послова Града у области дечје заштите, који се односе на:  

– припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на 
основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања 
у области дечје заштите, учествовање у припреми елабората, студија, програма, пројеката, 
планова и процена који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у 
области дечје заштите, праћење реализације и извештавање о извршењу стратегија и 
пројеката, предлагање и давање мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 
и активности из надлежности 

– праћење уписа деце у предшколским установама чији је оснивач град Београд у складу са 
утврђеним нормативима;  

– давање сагласности на начин и поступак уписа у предшколске установе;  
– давање сагласности предшколским установама за упис мањег односно већег броја деце у 
– васпитну групу;  
– давање сагласности на предлог подкритеријума за пријем деце у предшколску установу;  
– праћење стања, облика рада и обима делатности предшколских установа;  
– израду информација о уоченим проблемима предшколског oбразовања, иницирање 

активности и мера намењених унапређењу образовно-васпитног процеса;  
– иницирање, припремање и реализацију програма и пројеката намењених подстицању развоја и 

задовољавању развојно-психолошких потреба деце и омладине;  
– припрему планских и програмских докумената из области развоја дечје заштите у Граду;  
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– обезбеђивање остваривања права деце на боравак у предшколској установи, предшколско 
образовање и васпитање, негу, превентивну здравствену и социјалну функцију, исхрану, 
одмор и рекреацију;  

– закључивање Уговора о финансирању са извршиоцима програма и услуга за потребе 
предшколских установа;  

– праћење стања и проблема у делатности предшколских установа у сарадњи са надлежним 
органима који врше надзор над васпитно-образовним радом и законитошћу рада;  

– доношење решења о обиму делатности и запослених радника у предшколским установа у 
складу са утврђеним нормативима;  

– давање сагласности предшколским установама за утврђивање почетка и завршетка радног 
времена у зависности од потреба корисника услуга;  

– подстицање остваривања акредитованих програма и облика рада са децом и организовање 
разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци;  

– реализацију конкурса друштвених и невладиних организација из области дечје заштите;  
– праћење и унапређење рада са децом са сметњама у развоју;  
– непосредно праћење и спровођење прописа везаних за спровођење поступака додатне 

образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику 
У СЕКТОРУ ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ врше 

се послови из делокруга изворних послова Града у области образовања и дечије заштите, који се 
односе на:  

– праћење и обезбеђивање контроле исхране и превентивне здравствене заштите у 
предшколским установама;  

– праћење и обезбеђивање контроле исхране у школама;  
– закључивање Уговора о финансирању са извршиоцима програма и услуга из области 

превентивне здравствене заштите;  
– формирање стручних комисија на нивоу Града, за праћење, контролу и унапређење исхране 

деце и хигијене у предшколским установама;  
– редовно и ванредно обављање санитарно-хигијенског прегледа објеката предшколских 

установа и школа и њихове непосредне околине;  
– контролисање спровођења мера заштите од заразних болести;  
– вођење евиденције о уоченим санитарно-хигијенским недостацима, 
– активну сарадњу са надлежним здравственим установама;  
– учешће у раду комисија за јавне набавке намирница за исхрану и средстава и прибора за 

одржавање хигијене;  
– спровођење послова из области превентивне здравствене заштите деце у предшколским 

установама 
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

У СЕКТОРУ ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ врше се послови из делокруга изворних послова Града, који се односе на:  

– непосредно праћење и спровођење прописа из области образовања и васпитања, јавних 
набавки и облигационих односа који се односе и из делокруга су рада образовања и дечје 
заштите;  

– израда правних аката, одлука, решења, уговора, анекса, предлога закључака, других аката и 
дописа из области јавних набавки;  
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– послове везане за покретање, праћење, спровођење и контролу спровођења поступака јавних 
набавки и учешће у раду Комисија за јавне набавке у области образовања и дечје заштите;  

- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 
У СЕКТОРУ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ врше се 

послови из делокруга изворних послова Града у области образовања и дечје заштите, који се односе 
на:  

– непосредно праћење и спровођење прописа из области образовања и васпитања, јавних 
набавки и имовинско-правних и облигационих односа, који се односе и из делокруга су рада 
образовања и дечје заштите;  

– спровођење Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа 
везаних за послове изградње, одржавања и опремања школских објеката,  

– решавање имовинско-правних односа са носиоцима права коришћења у сарадњи са 
надлежним органима и стварање услова за изградњу, одржавање и опремање школских 
објеката, објеката предшколских установа и објеката за рекреативни боравак деце;  

– израду планова и програма и њихове измене и допуне за јавне набавке, планова изградње и 
одржавања и опремања школских објеката;  

– израду правних аката, одлука, решења, уговора, анекса, предлога закључака, информација, 
иницијатива, других аката и дописа;  

– студијско-аналитичке послове везане за покретање, праћење и спровођење поступака јавних 
набавки, учешће у раду Комисија за јавне набавке, Комисија за пријем радова и други стручни 
и правни послови везани за реализацију планова изградње, одржавања и опремања школских 
објеката;  

– припрему техничке дозволе за градњу и конкурсне документације за одржавање и опремање 
школских објеката, сарадња са стручним органима школа и пројектантима у погледу праћења 
стања школских објеката;  

– праћење потреба породица и планирање изградње нових објеката предшколских установа;  
– планирање мреже установа за децу у складу са степеном изграђености објеката и потребом за 

изградњом нових објеката;  
– израду годишњих планова ширења мреже установа за децу и праћење њихове реализације;  
– активну сарадњу са надлежним институцијама у планирању мреже установа за децу;  
– праћење и анализирање стања и потреба предшколских установа и установа за рекреативни 

боравак деце за реконструкцијом и одржавањем објеката и опреме;  
– учешће у поступку јавних набавки добара, радова и услуга за потребе предшколских установа 

и установа за рекреативни боравак деце;  
– праћење реализације закључених уговора и извођења радова на инвестицијама, одржавању и 

опремању објеката предшколских установа и установа за рекреативни боравак деце;  
– обезбеђивање простора и опреме за реализацију припремног предшколског програма у години 

пред полазак у школу;  
– праћење стања грејних инсталација школа и установа за децу, планирање потребе за 

енергентима и учешће у реализацији послова на увођењу нових прикључака на даљински 
систем грејања и обезбеђења потребних количина енергената;  

Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 
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У СЕКТОРУ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ, врше се послови из 
делокруга изворних послова Града у области образовања и дечје заштите, који се односе на:  

– спровођење Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи везаних за послове 
изградње, одржавањa и опремања школских објеката, Закона о буџету и њихових 
подзаконских аката, везаних за финансирање делатности школа са територије града;  

– израду планова и програма и њихове измене и допуне за јавне набавке, планова изградње и 
одржавања и опремања школских објеката и нацрта финансијских планова и њихове измене и 
допуне;  

– формалну, рачунску и материјалну контролу примљених рачуноводствених исправа и 
докумената, обухватање и евидентирање истих путем САП апликације, за област образовања и 
васпитања;  

– обраду захтева школа за финансирање трошкова школа, трошкова превоза, стручног 
усавршавања, одржавања школских објеката, комуналних трошкова, исплате по закљученим 
уговорима и анексима уговора;  

– израду пресека стања и анализа трошкова по одређеним наменама у току године и предлагање 
измене у планирању средстава за потребе из области образовања и васпитања;  

– израду других рачуноводствених извештаја и анализа истих за интерне потребе;  
– финансирање осигурања деце, објеката и опреме предшколских установа и установа за 

рекреативни боравак деце;  
– праћење и обезбеђивање средстава за функционисање предшколских установа;  
– планирање потребних средстава за реализацију програма рада – делатности предшколских 

установа чији је оснивач Град Београд (целодневни и полудневни боравак, исхрана, нега, 
превентивна здравствена заштита,…) у складу са законом;  

– праћење и контрола целокупног финансијског пословања предшколских установа и 
припремање одговарајућих информација;  

– утврђивање предлога цена услуга у предшколским установама, чији је оснивач град;  
– планирање и обезбеђивање средстава за финансирање осигурања деце, објеката и опреме 

предшколских установа и установа за рекреативни боравак деце;  
– планирање потребних средстава за финансирање додатних права у области дечје заштите и 

праћење реализације средстава;  
– контролу обрачуна средстава за регрес по основу финансирања облика рада у области дечје 

заштите;  
– учешће у припреми закључивања уговора о финансирању програма рада у области дечје 

заштите;  
– праћење реализације уговора везаних за инвестиције, одржавање и опремање објеката 

предшколских установа и установа за рекреативни боравак деце;  
– праћење реализације уговора везаних за јавне набавке добара, радова и услуга предшколских 

установа и обезбеђивање средстава за њихову реализацију;  
– финансијско-материјалне послове у делатности установа за децу;  
– контролу обима делатности и запослених радника у предшколским установа у складу са 

утврђеним нормативима;  
– праћење функционисања предшколских установа и сарадња са другим надлежним 

организацијама;  
– статистичко-евиденционе послове у делатности установа за децу;  
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– обраду извештаја предшколских установа о боравку деце без родитељског старања и деце са 
сметњама у развоју и достава истих надлежном Министарству;  

– финансијског пословања предшколских установа,  
– контролу и праћење планирања и реализације финансијских планова предшколских установа 
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

У СЕКТОРУ ЗА УПРАВНОПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ врше се послови из 
делокруга изворних послова Града у области образовања и дечје заштите и послови из делокруга 
поверених послова државне управе. 

I. Послови из делокруга изворних послова Града:  
– вођење првостепеног управног поступка о утврђивању права на регресирање трошкова 

наставе у природи и трошкова екскурзије;  
– вођење првостепеног управног поступка о праву на накнаду укупних трошкова боравка деце у 

предшколској установи;  
– стручно-оперативни послови компјутерске обраде података за утврђивање права на накнаду 

укупних трошкова боравка деце у предшколској установи;  
– вођење првостепеног управног поступка о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна 
предшколска установа);  

– стручно-оперативни послови компјутерске обраде података за утврђивање права на накнаду 
дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице (приватна предшколска установа);  

– послови који се односе на оснивање предшколских установа, установа и организација у 
области дечје заштите и установа за рекреативни боравак деце;  

– утврђивање мреже дечјих вртића и установа за рекреативни боравак деце;  
– спровођење поступака оснивања основних школа и утврђивање предлога мреже основних 

школа;  
– нормативна делатност у складу са законом и подзаконским актима који регулишу делатност 

образовања и дечје заштите;  
– утврђивање услова и начина остваривања права на накнаду укупних трошкова боравка и 

одмора и рекреације, корисницима услуга који живе у неповољним материјалним, социјалним 
и другим условима;  

– послови на остваривању додатних права у области друштвене бриге о деци;  
– учешће у поступку закључивања колективних уговора за предшколске установе на територији 

Града;  
– активности везане за именовање и разрешење чланова Управних одбора предшколских 

установа и установа за рекреативни боравак деце;  
– спровођење закона и других прописа везаних за остваривање права из радног односа 

запослених у Секретаријату;  
– активности везане за именовање и разрешење чланова школских одбора, сарадња са школама, 

локалном самоуправом и саветима родитеља школа;  
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

II. Послови из делокруга поверених послова државне управе:  
– вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду трошкова 

боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у 
развоју;  
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– израда нацрта решења о именовању интерресорних комисија, замену чланова, као и поступака 
предлагања финансирања њиховог рада;  

– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 
У СЕКТОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР врше се поверени послови у области 

образовања који се односе на:  
– непосредну контролу поступања предшколских установа, основних, средњих, специјалних, 

музичких и уметничких школа, у погледу придржавања закона, других прописа и општих 
аката, осим контроле каја се односи на стручно-педагошку проверу рада установа;  

– надзор над радом предшколских установа, основних, средњих, специјалних, музичких и 
уметничких школа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање 
делатности и за проширење делатности;  

– предузимање мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, 
васпитача или стручних сарадника и директора установа;  

– контролу поступака уписа и поништавања уписа у школу ако је обављен супротно одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања;  

– контролу испуњености прописаних услова за спровођење испита;  
– преглед прописане евиденције коју воде предшколске установе, основне, средње, специјалне, 

музичке и уметничке школе и утврђивање чињенице у поступку поништавања јавних исправа 
које издаје школа;  

– налагање мера за отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;  
– наређење решењем извршавања прописане мере која није извршена;  
– забрањивање решењем спровођења радњи које су супротне Закону о основама система 

образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима којима се уређује рад 
образовно-васпитних установа;  

– подношење пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, 
односно захтев за покретање прекршајног поступка;  

– обавештавање других органа ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 
надлежан;  

– сарадњу са Министарством просвете, Правобранилаштвом, заштитником грађана, МУП-ом, 
градским општинама, другим инспекцијским органима, предшколским установама, школама и 
другим васпитним установама;  

– административне и техничко-оперативне послове;  
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Секретаријат за културу Градске управе града Београда, обавља послове локалне самоуправе у 

области културе утврђене законом, Статутом града Београда и Oдлуком о Градској управи града 
Београда, и у складу са тим врши послове који се односе на: заштиту значајних културних добара и 
добара која уживају претходну заштиту, библиотечку делатност, уметничко стваралаштво; оснивање 
и обезбеђење услова за рад установа културе, уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области културе; сталне манифестације у области културе од 
значаја за град Београд; културно-уметнички аматеризам; међународну културну сарадњу; 
остваривање програма културе од значаја за град; остваривање надзора над радом установа и јавних 
предузећа из области културе чији је оснивач град Београд; подизање и одржавање споменика и 
спомен-обележја, одређивање назива тргова и улица, додељивање награда и признања у области 
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уметности, спровођење поступка јавних набавки за потребе установа и јавних предузећа из области 
културе чији је оснивач град Београд; одређивање услова за прихватање појединачних поклона и 
легата граду Београду у области културе, старање о поклонима и легатима граду Београду, 
поверавање истих на чување, коришћење и презентацију и друге послове у овој области у складу са 
законом, Статутом и другим прописима; утврђивање културне политике и стратегије развоја 
делатности у области културе града Београда; стимулација врхунских уметничких остварења у свим 
областима уметности од значаја за град Београд; стимулација посебних пројеката у делатностима 
културе; стимулација програма или делова програма установа, организација и самосталних уметника 
на територији града Београда; стимулација развоја културно-уметничког аматеризма; стимулација – 
учешће у реализацији дугорочних пројеката у области културе; стимулација и презентација програма 
младих талентованих стваралаца у области културе. Секретаријат за културу, у оквиру послова које 
врши, нема поверене послове државне управе у области културе. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Одлуком о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 8/2013-

пречишћен текст, 9/2013 исправка, 61/2013,15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 89/2014, 11/2015, 
43/2015, 74/2015, 37/2016, 73/2016, 126/2016, 2/2017), чланом 53. прописана је и надлежност 
Секретаријата  

– подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;  

– суфинансирање општинског и финансирање градског нивоа система предшколских и 
школских спортских такмичења;  

– обезбеђивање услова за рад са младим спортским талентима и унапређење квалитета стручног 
рада са њима;  

– одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта 
на територији града и набавка спортске опреме и реквизита, обезбеђивање учешћа спортских 
организација са територије града у европским клупским такмичењима;  

– финансирање делатности организација у области спорта које је основао град и остварење 
програма или делова програма других организација којим се доприноси задовољавању 
потреба грађана у области спорта на нивоу града;  

– организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град;  
– унапређивање заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих укључујући и антидопинг образовање;  
– спречавање негативних појава у спорту; едукацију, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о битним питањима за одговарајуће бављење 
спортским активностима;  

– периодична тестирања, скупљање, анализу и дистрибуцију релевантних информација за 
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији града, 
истраживачко- развојни пројекти и издавање спортских публикација;  

– обезбеђивање услова за рад спортских организација и стручњака у области спорта на 
територији града;  

– обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
спорта;  

– обезбеђивање реализације тренажног процеса београдских спортских организација;  
– унапређење стручног рада учесника у систему спорта на нивоу града и подстицање 

запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;  
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– реализацију програма за децу и младе за време школског зимског и летњег распуста, 
стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста и доделу награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта. 

– Секретаријат прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, 
савезима, удружењима младих и удружењима за младе;  

– подстиче и прати програме савеза, удружења младих и удружења за младе који су 
мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни пооблику рада, а који имају за циљ 
спровођење градског акционог плана за младе;  

– обезбеђује услове за рад установа преко којих се остварује јавни интерес у областима 
омладинског сектора, а које су основане од стране града и установа које организовано раде са 
надареним и талентованим младима;  

– обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, 
неговање здравих и безбедних стилова живота;  

– обезбеђује суфинансирање младих ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на 
међународним такмичењима и конгресима, односно другим стручним окупљањима у 
иностранству; обезбеђује услове за организовање семинара, стручних конференција, и других 
стручних окупљања од стране установа или организација, која имају међународни карактер, а 
која су део програмске активности удружења младих и удружења за младе као чл ана 
одговарајуће европске – међународне студент ске асо цијације;  

– као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 
– Секретаријат врши инспекцијски надзор у области спорта осим за националне спортске савезе, 

организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске 
организације које се такмиче у професионалним спортским лигама. 

– Секретаријат врши и друге послове државне управе у области спорта и омладине које 
република повери граду. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Секретаријат за послове легализације објеката врши послове који се односе на накнадно 

издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте, односно делове објеката изграђене без 
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, до дана ступања на снагу Закона о легализацији 
објеката („Сл.гласник РС” бр. 95/2013); издавање употребне дозволе; решавање по пријавама и 
захтевима за легализацију објеката изграђених до дана ступања на снагу Закона; издавање свих врста 
уверења о чињеницама о којима секретаријат води службену евиденцију; давање обавештења странци 
у писаној форми о могућности легализације у циљу давања земљишта у закуп или отуђење 
непосредном погодбом; чување техничке документације; вођење евиденције издатих грађевинских и 
употребних дозвола. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Обавезе, надлежности и овлашћења Агенције за инвестиције и становање су утврђени Одлуком 

о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 8/2013-пречишћен текст и 9/2013-
испр., 61/2013, 15/2014, 37/2014 и 44/2014), и то:  

У Агенција за инвестиције и становање се врше послови у вези реализације инвестиција које се 
финансирају из: буџета града Београда, примања на основу задуживања и донација, као и послови у 
вези реализације инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о 
кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода 
и примања утврђених законским прописима и Статутом града Београда, а односе се на јавне набавке: 
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добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење 
стручног надзора; вршење техничког прегледа; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, 
доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град 
Београд инвеститор). 

Агенција обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, 
грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које Агенција спроводи 
јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике; 
врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих 
програма, обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи. 

Агенција обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних 
животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко – технолошких несрећа чије 
последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима 
се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности 
града Београда, и друге послове, а у складу са Статутом града Београда. 

Послови се обављају у секторима и одељењима у оквиру сектора, и то:  
1. У Сектору за припрему и пројектовање објеката обављају се сви студијско аналитички 

послови везани за припрему техничког дела тендерске документције у поступцима спровођења 
јавних набавки за израду техничке, као и пратеће урбанистичко-техничке и геолошке 
документације за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката јавних 
објеката (објекти здравствене и социјалне заштите, спорта, културе, дечје заштите, образовања, 
пољопривреде, привреде и др.), стамбено-пословних објеката из програма изградње социјално 
непрофитних станова и изградње станова намењених за давање на коришћење социјално 
угроженом становништву; осталих објеката високоградње и подземних објеката, на којима је 
град Београд инвеститор и који се финансирају из буџета града Београда или на основу 
донација, а у складу са домаћим правилима и процедурама (Закон о јавним набавкама РС). 
Наведени послови се обављају у оквиру 2 Одељења и то:  
1.1.  У Одељењу за пројектовање објеката из области високоградње и подземних објеката, 

објеката нискоградње и хидроградње обављају се следећи послови, и то: обилазак терена 
и постојећих објеката, провера испуњености имовинско-правних и урбанистичких услова, 
испитивање тржишта и процена вредности јавних набавки за израду и техничку контролу 
техничке, урбанистичко-техничке и геолошке документације, процена трајања реализације 
јавних набавки и, на основу тога, учешће у изради финансијских и планова јавних набавки, 
дефинисање Техничких спецификација – Пројектних задатака/програма у сарадњи са 
надлежним органима и крајњим корисницима објеката, сачињавање техничког дела уговора 
и конкурсне документације и учешће у комисијама за јавну набавку за избор пројектаната и 
техничке контроле; праћење, координација и примедбовање израде и техничке контроле 
техничке, урбанистичко-техничке и геолошке документације као и сарадња са имаоцима 
јавних овлашћења у поступку прибављања потребних услова, сагласности и дозвола; 
квалитативни и квантитативни пријем пројектне документације, припрема и учешће у 
спровођењу архитектонско-урбанистичких конкурса; учешће у аплицирању за стране 
фондове, учешће у изради споразума о коришћењу добијених средстава и дефинисању 
обавеза уговорних страна; праћење законских и подзаконских аката из области планирања и 
изградње и осталих области које утичу на делокруг рада Одељења; перманентно 
усавршавање и упознавање нових материјала и техника на пољу архитектуре и 
грађевинарства; координација рада са секторима за извођење радова, контролисање 
техничког дела конкурсне документације за избор извођача радова и преглед и давање 
мишљења – стручне помоћи око реализација јавних набавки за извођење радова на основу 
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пројеката које није реализовала Агенција; обављање других послова из делокруга рада 
Одељења. 

1.2. У Одељењу за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката 
обављају се следећи послови у циљу припрема документације за израду техничке, као и 
пратеће урбанистичко-техничке и геолошке документације: прибављање доказа о праву 
својине и покретање процедуре за доделу земљишта у сарадњи са органом Градске управе 
надлежним за имовинско-правне послове; проверa постојања и одредби одговарајућих 
урбанистичких планова за потребе изградње јавних објеката; прибављање постојеће 
техничке документације; провера постојања обележених или формираних грађевинских 
парцела и припрема документације и учешће у процедури која ће омогућити провођење 
промена и обележавање или формирање грађевинских парцела у складу са Законом о 
државном премеру и катастру РС; дефинисање потребних претходних геодетских услуга; 
учешће у комисијама за избор понуђача за вршење геодетских услуга, припрема 
документације и предаја захтева у процесу и ван процеса Обједињене процедуре у складу са 
Законом о планирању и изградњи РС; припрема техничке документације и сарадња са 
имаоцима јавних овлашћења у поступку прибављања потребних услова, сагласности и 
дозвола, припрема техничке и остале документације за потребе издавања Решења о 
утврђивању кућног броја и Решења – Употребне дозволе у складу са Законом о планирању 
и изградњи РС; припрема документације потребне за упис права својине на 
непокретностима и достављање надлежном Секретаријату; обављање других послова из 
делокруга рада Одељења. 

2. У Сектору за извођење радова на објектима високоградње и подземним објектима, 
обављају се послови који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и 
санацију објеката на којима је инвеститор град Београд. Наведени послови се обављају у оквиру 
2 одељења и 1 одсека:  
2.1. У Одељењу за грађење јавних објеката обављају се послови везани за изградњу нових 

јавних објеката високоградње (основне и средње школе, дечије установе, социјалне 
установе, објекти културе и објекти здравства...) и подземних објеката (подземне гараже и 
подземни пролази) од прегледа и анализе израђене техничке документације и припреме 
тендерске документације у поступцима јавних набавки за извођење радова и пратећих 
услуга до прибављања употребне дозволе и примопредаје објеката корисницима и то: 
учешће у комисијама за јавне набавке радова и пратећих услуга (стручни надзор, технички 
преглед изведених радова и др.), праћење реализације уговора о извођењу радова и вршењу 
пратећих услуга, анализа месечних извештаја надзора о степену готовости и квалитету 
изведених радова, координација свих учесника у реализацији пројекта, преглед и контрола 
листова грађевинске књиге и овера испостављених привремених и окончаних ситуација за 
изведене радове, као и рачуна за извршене услуге, контрола прегледа вишкова, мањкова и 
непредвиђених радова, преглед и контрола понуда за неуговорене радове са анализама цена, 
достављених од стране извођача радова, координација активности између јавних 
комуналних предузећа, извођача радова, стручних надзора и корисника објеката у вези 
прикључења објеката на инфраструктурну мрежу и пробног рада инсталација, прибављање 
сагласности МУП РС – Сектора за ванредне ситуације на изведено стање и употребне 
дозволе, учешће у раду комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова, 
контролисање отклањања недостатака у гарантном периоду, израда извештаја о реализацији 
уговора на захтев заинтересованих субјеката, издавање потврда о извршеним услугама / 
изведеним радовима, на захтев других правних лица за потребе учешћа у поступцима јавних 
набавки, координација са ЈУП Београд у вези реализације заједничких пројекта изградње и 
обављање других послова из делокруга рада Одељења. 
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2.2. У Одељењу за реконструкције, санације и адаптације објеката и за праћење 
реализације инвестиционих програма, обављају се послови, везани за реконструкцију, 
санацију и адаптацију објеката високоградње (јавни објекти) и подземних објеката 
(подземне гараже и подземни пролази) од прегледа и анализе израђене техничке 
документације и припреме тендерске документације у поступцима јавних набавки за 
извођење радова и пратећих услуга до прибављања употребне дозволе и примопредаје 
објеката корисницима и то: учешће у комисијама за јавне набавке радова и пратећих услуга 
(стручни надзор, технички преглед изведених радова и др.), праћење реализације уговора о 
извођењу радова и вршењу пратећих услуга, анализа месечних извештаја надзора о степену 
готовости и квалитету изведених радова, координација свих учесника у реализацији 
пројекта, преглед и контрола листова грађевинске књиге и овера испостављених 
привремених и окончаних ситуација за изведене радове, као и рачуна за извршене услуге, 
контрола прегледа вишкова, мањкова и непредвиђених радова, преглед и контрола понуда 
за неуговорене радове са анализама цена, достављених од стране извођача радова, 
координација активности између јавних комуналних предузећа, извођача радова, стручних 
надзора и корисника објеката у вези прикључења објеката на инфраструктурну мрежу и 
пробног рада инсталација, прибављање сагласности МУП РС – Сектора за ванредне 
ситуације на изведено стање и употребне дозволе, учешће у раду комисија за примопредају 
и коначни обрачун изведених радова, контролисање отклањања недостатака у гарантном 
периоду, израда извештаја о реализацији уговора на захтев заинтересованих субјеката, 
издавање потврда о извршеним услугама / изведеним радовима, на захтев других правних 
лица за потребе учешћа у поступцима јавних набавки, координација са ЈУП Београд у вези 
реализације заједничких пројекта изградње. У овом Одељењу се такође обављају и послови 
везани за праћење реализације инвестиционих програма изградње, доградње, 
реконструкције, санације и адаптације на објектима високоградње: јавним објектима 
(основне и средње школе, дечије установе, социјалне установе, објекти културе и објекти 
здравства...), стамбено-пословним објектима и подземним објектима и обављање других 
послова из делокруга рада Одељења. 
2.2.1. У оквиру овог Одељења, налази се Одсек за надзор над извођењем радова на 

хитним интервенцијама, који обавља послове везане за вршење надзора над 
извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима 
елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице 
угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима 
којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције). У Одсеку се 
обављају и послови везани за вршење надзора над извођењем радова који се обављају 
без одлагања, ради заштите људи и имовине и довођења објекта у јавној својини 
града у исправно и безбедно стање и други послови из делокруга рада Одсека. 

3.  У Сектору за извођење радова на објектима нискоградње и хидроградње, обављају се 
студијско аналитички послови везани за изградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију 
објеката нискоградње и хидроградње, који се финансирају из буџета града Београда, као и из 
кредита и донација међународних финансијских институција (ЕИБ, ЕБРД, Светска банка и др.), 
и то: аплицирање за средства међународних финансијских институција (кредити, донације); 
сарадња и извештавање према међународним финансијским институцијама; спровођење 
поступака јавних набавки у складу са домаћим правилима и процедурама (Закон о јавним 
набавкама РС); спровођење поступака набавки у складу са правилима и процедурама 
међународних финансијских институција које учествују у финансирању пројеката; праћење 
извршења пројеката, и то у оквиру 2 Одељења:  
3.1. У Одељењу за припрему и пројектовање објеката из области нискоградње и 

хидроградње, обављају се послови у вези добијања потребних дозвола за извођење радова; 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 183

сви послови везани за поступке спровођења јавних набавки/набавки услуга (израда 
техничке документације, техничка контрола техничке документације и друге услуге) и 
добара, у складу са домаћим правилима и процедурама, као и у складу са правилима и 
процедурама међународних финансијских институција; послови праћења израде техничке 
документације; сарадња са пројектантом и другим надлежним органима (секретаријати 
Градске управе града Београда, јавна комунална предузећа, јавна предузећа, органи 
Републике Србије, и друга правна лица); општи послови као и други послови из делокруга 
рада Одељења. 

3.2. У Одељењу за грађење, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката нискоградње 
и хидроградње, обављају се сви послови везани за поступке спровођења јавних 
набавки/набавки радова (изградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката 
нискоградње и хидроградње), услуга (вршење стручних надзора, вршење техничког 
прегледа и друге услуге) и добара, у складу са домаћим правилима и процедурама, као и у 
складу са правилима и процедурама међународних финансијских институција; послови 
праћења извођења радова; сарадња са извођачем радова, стручним надзором и другим 
надлежним органима (секретаријати Градске управе града Београда, јавна комунална 
предузећа, јавна предузећа, органи Републике Србије, и друга правна лица); општи послови 
као и други послови из делокруга рада Одељења. 

4. У Сектору за извођење радова на стамбеним објектима обављају се послови који се односе 
на изградњу нових стамбених објеката. Наведени послови се обављају у оквиру 2 одељења:  
4.1. У Одељењу за грађење социјалних станова и станова солидарности обављају се послови 

везани за изградњу социјалних станова и станова солидарности, од припреме тендерске 
документације у поступцима јавних набавки за извођење радова и пратећих услуга, до 
прибављања употребне дозволе и примопредаје објеката крајњим корисницима, и то: 
учешће у комисијама за јавне набавке радова и пратећих услуга (стручни надзор, технички 
преглед изведених радова и др.), праћење реализације уговора о извођењу радова и вршењу 
пратећих услуга, координација свих учесника у реализацији пројекта, преглед и контрола 
листова грађевинске књиге и овера испостављених привремених и окончаних ситуација за 
изведене радове, као и рачуна за извршене услуге, контрола прегледа вишкова, мањкова и 
непредвиђених радова, преглед и контрола понуда за неуговорене радове са анализама цена, 
достављених од стране извођача радова, координација активности између јавних 
комуналних предузећа, извођача радова, стручних надзора и корисника објеката у вези 
прикључења објеката на инфраструктурну мрежу и пробног рада инсталација, прибављање 
сагласности МУП РС – Сектора за ванредне ситуације на изведено стање и употребне 
дозволе, учешће у раду комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова, 
учешће у раду комисија за утврђивање јединичне цене квадратног метра стана, локала и 
гараже, контролисање отклањања недостатака у гарантном периоду, израда извештаја о 
реализацији уговора на захтев заинтересованих субјеката, издавање потврда о извршеним 
услугама / изведеним радовима, на захтев других правних лица за потребе учешћа у 
поступцима јавних набавки, координација са ЈУП Београд у вези реализације пројекта 
изградње социјалних станова који се финансирају из средстава донација и обављање других 
послова из делокруга рада Одељења. 

4.2. У Одељењу за грађење непрофитних станова намењених продаји обављају се послови 
везани за изградњу непрофитних станова намењених продаји, од припреме тендерске 
документације у поступцима јавних набавки за извођење радова и пратећих услуга, до 
прибављања употребне дозволе и примопредаје објеката крајњим корисницима, и то: 
учешће у комисијама за јавне набавке радова и пратећих услуга (стручни надзор, технички 
преглед изведених радова и др.), праћење реализације уговора о извођењу радова и вршењу 
пратећих услуга, координација свих учесника у реализацији пројекта, преглед и контрола 
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листова грађевинске књиге и овера испостављених привремених и окончаних ситуација за 
изведене радове, као и рачуна за извршене услуге, контрола прегледа вишкова, мањкова и 
непредвиђених радова, преглед и контрола понуда за неуговорене радове са анализама цена, 
достављених од стране извођача радова, координација активности између јавних 
комуналних предузећа, извођача радова, стручних надзора и корисника објеката у вези 
прикључења објеката на инфраструктурну мрежу и пробног рада инсталација, прибављање 
сагласности МУП РС – Сектора за ванредне ситуације на изведено стање и употребне 
дозволе, учешће у раду комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова, 
учешће у раду комисија за утврђивање јединичне цене квадратног метра стана, локала и 
гараже, контролисање отклањања недостатака у гарантном периоду, израда извештаја о 
реализацији уговора на захтев заинтересованих субјеката, издавање потврда о извршеним 
услугама / изведеним радовима, на захтев других правних лица за потребе учешћа у 
поступцима јавних набавки, обављање других послова из делокруга рада Одељења.  

5. У Сектору за финансијско-материјалне послове, обављају се послови праћења и евиденције 
финансијских обавеза Агенције за инвестиције и становање у оквиру реализације 
инвестиционих програма изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације из области 
високоградње и подземних објеката, објеката нискоградње и хидроградње и њихово 
усаглашавање са позитивним прописима, Статутом града Београда и Одлуком о буџету града 
Београда. Наведени послови се обављају у оквиру једног одељења. 
5.1. У Одељењу за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и 

подземних објеката, објеката нискоградње и хидроградње, обављају се послови који се 
односе на праћење и евиденцију финансијских обавеза Агенције за инвестиције и становање 
у оквиру реализације инвестиционих програма изградње, доградње, реконструкције, 
санације и адаптације из области високоградње и подземних објеката, објеката нискоградње 
и хидроградње и њихово усаглашавање са позитивним прописима и Одлуком о буџету града 
Београда, и то: планирање и припрема података за доношење предлога финансијског плана, 
израда годишњих и периодичних финансијских планова; праћење извршења усвојеног 
годишњег финансијског плана; припрема финансијског дела конкурсне документације 
према међународним и домаћим стандардима набавке; праћења финансијске реализације 
инвестиционих програма; организује и управља тендерским процесом за сваки пакет у 
складу са ЕИБ смерницама и Законом о јавним набавкама; врши преглед понуда; проверава 
фактуре и верификује завршетак фактурисаних послова; припрема захтеве за исплату; 
припрема месечне и годишње извештаја о реализованим пројектима и радовима; праћење 
извршења финансијских обавеза из закључених уговора; праћење и контрола банкарских 
гаранција и полиса осигурања које проистекну из закључених уговора; контрола и 
оверавање књиговодствених исправа у складу са законима на основу којих се подноси 
захтев за плаћање; припрема захтева за плаћање; контрола и припрема података као и 
учешће у утврђивању продајне цене m2 станова, локала и гаража на основу стварно 
уложених средстава на дан обрачуна; израда месечних извештаја; израда извештаја о 
извршењу послова; обављање других послова из делокруга рада Одељења. 

6. У Сектору за правне послове, обављају се сви нормативни и студијско аналитички послови 
везани за спровођење јавних набавки, а у вези изградње, доградње, реконструкције, адаптације и 
санације јавних објеката; стамбено-пословних објеката из програма изградње социјално 
непрофитних станова и изградње станова намењених за давање на коришћење социјално 
угроженом становништву; осталих објеката високоградње и подземних објеката, који се 
финансирају из буџета града Београда или на основу донација, а у складу са домаћим правилима 
и процедурама (Закон о јавним набавкама РС). Наведени послови се обављају у оквиру 2 
Одељења:  
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6.1. У Одељењу за спровођење јавних набавки, обављају се сви послови везани за поступак 
спровођења јавних набавки: радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација и 
санација јавних објеката; стамбено-пословних објеката из програма изградње социјално 
непрофитних станова и изградње станова намењених за давање на коришћење социјално 
угроженом становништву; осталих објеката високоградње и подземних објеката), услуга 
(израда техничке документације, техничка контрола техничке документације, вршење 
стручних надзора, вршење техничког прегледа и друге услуге) и добара. 

6.2. У Одељењу за нормативне послове, обављају се сви остали правни послови Агенције за 
инвестиције и становање, који се односе на: припрему Правилника Агенције; израду 
Решења из области радних односа и решења о формирању радних тела из области рада 
Агенције; сачињавање предлога за пријем запослених у радни однос на неодређено време, 
одређено време или по уговорима о привременим и повременим пословима; спровођење 
конкурса око заснивања радног односа; Закључака Градоначелника града Београда који се 
односе на предмете на које се не примењује Закон о јавним набавкама; сачињавање дописа 
за Секретаријате, посебне организације и стручне службе Градске управе града Београда, 
као и за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и друга правна лица; праћење прописа 
и њихова благовремена примена; израда годишњих и периодичних извештаја о раду 
Агенције; пружање стручне помоћи унутрашњим организационим јединицама у оквиру 
Агенције, око правних питања; обављање других послова из делокруга рада Одељења. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Секретаријат за послове комуналне полиције обавља комунално-полицијске и друге послове 

који се односе на: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну 
делатност; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у 
складу са законом и прописима града; заштиту животне средине, општинских и некатегорисаних 
путева, улица и државних путева из надлежности града, културних добара и других јавних објеката 
од значаја за град; предузимање хитних мера и учествовање у вршењу спасилачке функције; пружа 
помоћ надлежним органима града, односно градским општинама, предузећима, организацијама и 
установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција) и подршку спровођењу прописа 
којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности града и градских општина утврђених законом, Статутом града и 
другим прописима. 

1. Подручна организациона јединица града Београд 
У Подручној организационој јединици за град Београд, обављају се послови комуналне 

полиције организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, 
предузимањем других превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне 
полиције, као и сарадњом са грађанима у складу са законом и другим прописима којима се уређује 
обављање комуналних и других послова из надлежности града. 

У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:  
1. упозорење;  
2. усмено наређење;  
3. провера идентитета;  
4. довођење;  
5. прегледање лица и предмета;  
6. привремено одузимање предмета;  
7. видео надзор;  
8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање. 
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Поред наведених овлашћења, комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом, 
другим прописом и општим актом града, изрећи:  

– издаје прекршајни налог, у свим случајевима у којима је то овлашћење прописом града 
предвиђено за надлежну инспекцију, а пре изрицања новчане казне на лицу места, комунални 
полицајац сачињава записник у коме констатује повреду прописаног реда која чини правно 
обележје прекршаја (у току је усклађивање овлашћења у складу са Законом о прекршајима 
који прописује могућност издавања прекршајног налога);  

– поднети захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене прописом града, а 
пре подношења захтева за покретање прекршајног поступка против лица затеченог у вршењу 
прекршаја, комунални полицајац сачињава записник у коме констатује повреду прописаног 
реда која чини правно обележје прекршаја;  

– када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални полицајац службеном 
белешком констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја;  

– уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални полицајац прилаже записник, 
односно службену белешку или други доказ о учињеном прекршају (видео или фото запис на 
коме се јасно може видети радња из које произилази правно обележје прекршаја и др.);  

– поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и обавестити други надлежни 
огран да предузме мере из своје надлежности, у ком случају комунални полицајац уз пријаву и 
обавештење доставља записник, односно службену белешку сачињену на лицу места. 

Притужбе 
Секретаријату за послове комуналне полиције свако може поднети притужбу ако сматра да су 

му незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналног полицајца овог закона повређена 
права у року од 30 дана од дана када је до повреде дошло, а разматра је и све околности у вези са њом 
утврђује начелник комуналне полиције или лице које начелник овласти да решава притужбе. 

Секретар Секретаријата за послове комуналне полиције, односно овлашћено лице, о свом ставу 
и евентуалним мерама које је предузео мора подносиоца притужбе да обавести достављањем писаног 
одговора у року од 15 дана од дана пријема притужбе, чиме је поступак по притужби закључен. 

У случајевима кад из притужбе или података прикупљених у поступку код начелника, односно 
овлашћеног лица произлази сумња да је комунални полицајац учинио кривично дело за које се гони 
по службеној дужности, начелник комуналне полиције списе предмета мора да уступи Комисији за 
решавање притужби, која води даљи поступак решавања притужбе. 

Комисија поступак решавања притужбе закључује достављањем одговора подносиоцу 
притужбе у року од 30 дана од дана истека рока за вођење поступка код начелника комуналне 
полиције, односно овлашћеног лица. 

2. Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога 
Сектор обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне, надзорно-контролне, 

оперативно-стручне и студијско-аналитичке послове припрема стручна мишљења о нацртима и 
предлозима општих аката, као и мишљења у вези примене прописа из надлежности Секретаријата; 
сарађује садругим унутрашњим јединицама Секретаријата, другим организационим јединицама 
Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе града Београда, 
државним, органима и Прекршајним судом. У сектору се наведени послови обављају у оквиру два 
одељења:  

2.1. Одељење за нормативно-правне и управно-правне послове 
Одељење припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује комуналнa 

полицијa; нацрте уговора и других аката које доносе надлежни органи града Београда, припрема 
основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места; 
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припрема инструкције и упутства на основу дефинисаних ставова у примени закона и других прописа 
и судске праксе 

2.2. Одељење за праћење прекршајног налог и оперативно-стручне и административно-
техничке послове 

Одељење прати и проучава појаве и проблеме у области контроле и праћења прекршаја; даје 
инструкције и упутства запосленима за извршење послова; прати прописе; припрема инструкције и 
упутства за примену прописа за поступање са издатим прекршајним налозима; прикупља чињенице и 
доказе релевантне за вођење поступка пред судом.  

Наведени послови се обављају у оквиру два Одсека:  
2.2.1. Одсек за послове праћења прекршајног налога 

Одсек припрема и израђује нацрте захтева за покретање прекршајног поступка, нацрте пријава 
за учињено кривично дело; израђује одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима 
тог суда; жалбе на одлуке Прекршајног суда, даје инструкције и упутства запосленима за извршење 
послова. 

2.2.2. Одсек за оперативно-стручне и административно-техничке послове 
Одсек се врши контролу правилног и потпуног вођења евиденција које се воде у Секретаријату; 

припрема инструкције и упутства за примену прописа за поступање са неурученим прекршајним 
налозима; израђује извештаје за утврђивање и спровођење активности из евиденција које се воде у 
Одсеку; давање мишљења у вези са применом прописа и општих аката у области уручења 
прекршајног налога; учествује у припреми појединачних управних аката. 

3. Сектор за студијско-аналитичке и заједничке послове 
Сектор обавља најсложеније студијско-аналитичке послове прати и анализира измене 

законских и подзаконских аката; у циљу потпуног и благовременог извршавања свих послова 
сектора.  

Наведени послови се обављају у оквиру два Одељења:  
3.1. Одељење за студијско-аналитичке и ИТ послове 
Одељење сачињава анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале 

на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у 
области делокруга Секретаријата; припрема процене и планове који служе као стручна основа за 
утврђивање и спровођење политике у одговарајућој области; проучава последице утврђеног стања у 
областима из делокруга рада и обавештава надлежне о утврђеном чињеничном стању уз предлагање 
одоварајућих мера, као и послови подршке стручном оспособљавању и усавршавању комуналних 
полицајаца. 

3.2. Одељење за заједничке послове 
Одељење обавља послове обраде и плаћања прекршајних налога; сачињава редлоге планова 

набавке и опреме, инвентара, материјала и службене одеће; предлаже нацрте финансијског плана.  
Наведени послови се обављају у оквиру два Одсека. 

3.2.1.  Одсек за економске послове 
Одсек обавља послове који се односе на планирање и набавку опреме, службене одеће, 

инвентара, канцеларијског материјала и др; израђује анализе и информације за предлоге нацрта 
месечног и периодичног финансијског плана; врши контролу плаћања прекршајних налога. 

3.2.2. Одсек за праћење и контролу возила и опреме 
Одсек припрема извештаје и друге материјале о стању и проблемима опреме и средстава 

Секретаријата; стара се о правилној и правовременој припреми предлога Плана јавних набавки за 
потребе Секретаријата; обавља послове који се односе на праћење и контролу коришћења средстава и 
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опреме, а нарочито возила и техничких средстава; обавља послове контроле распореда коришћења 
средстава, евиденција потрошње горива, основних средстава комуналног полицајца. 

3.3. Одељење за стручно-оперативне послове 
Одељење припрема и израђује Предлог стратешког плана Секретаријата и годишњи и 

оперативи план рада Секретаријата; израђује нацрте обавезних инструкција комуналним полицајцима 
о примени прописа; учествује у обављању стручних послова користећи посебна знања и вештине у 
припреми аката из надлежности комуналне полиције; израђује, води и ажурира прописане збирке 
података и евиденције у области заштите података о личности; израђује писана изјашњења и акте о 
предузетим мерама на достављене поднеске и захтеве грађана, државних органа, служби и 
инспекцијских органа градских општина и града Београда, Заштитника грађана и Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности; припрема анализе, извештаје, 
информације и планове за потребе органа града Београда. 

3.4. Одељење за унутрашњу контролу 
Одељење обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне, надзорно контролне, 

оперативно-стручне и студијско-аналитичке послове припрема одговарајуће планове са циљем 
прикупљања или размене информација које служе остваривању циљева унутрашње контроле; 
утврђивања чињеничног стања у области контроле исправности поступања и понашања службеника 
Секретаријата;  

издаје налоге за вршење контроле појединих области рада ужих унутрашњих јединица 
Секретаријата; сачињава предлоге мера за правилну примену и контролу кодекса понашања, а 
нарочито понашања у оквиру закона и подзаконских аката, израђује нацрте иницијатива за 
дисциплинску одговорност запослених и предлоге за умањење појединачно утврђеног коефицијента 
за обрачун и исплату плате запослених; врши контролу евиденције коришћења радног времена. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Секретаријат за информисање врши послове који се односе на: правовремено и потпуно 

информисање грађана о раду органа града; предузимање радњи у остваривању оснивачких права 
града у области информисања; организовање конференција за новинаре за потребе органа града и 
јавних комуналних предузећа; уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести 
Беоинфо; организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге 
ванредне ситуације); јавне набавке из надлежности службе; објављивање огласа, конкурса и тендера 
за потребе органа града; уређивање и одржавање интернет-презентације града www.beograd.rs;  

Организовање медијских кампања и акција органа града; израду аналитичких материјала о 
јавном информисању; уређивање и издавање публикација од значаја за град; координирање 
комуникација Градске управе са јавношћу; издавање „Службеног листа града Београда”; 
обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини града; давање мишљења и 
одобрења за употребу грба и заставе града и припрему и праћење аката везаних за употребу грба и 
заставе града; чување фото и библиотечке документације и обављање и административних послова за 
овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја. 

Секретаријат за информисање организован је тако да седам дана у недељи од 7 до 22 сата, а по 
потреби и дуже, обавља послове из своје надлежности. 

Повећан број питања новинара штампаних и електронских медија, количина и садржај 
информација о активностима градских органа и установа, резултат су активности Секретаријата за 
информисање, који је у потпуности преузео посао комуникације са медијима. Целокупна активност 
руководилаца јавних предузећа и установа којима је Град Београд оснивач, медијски је пропраћена на 
врло професионалан начин, иако Секретаријат за информисање није адекватно технички опремљена и 
нема довољан број извршилаца за овако замашан и обиман посао информисања јавности. 
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На друштвеним мрежама Facebook/gradbeograd и Twitter@beograd_rs отворени су званични 
налози Града Београда, што је допринело повећаном присуству града и градских функционера кроз 
овај канал комуникације, а остварено је и успешно пласирање жељених информација и спречавање 
дезинформација путем друштвених мрежа. 

Све побројане активности значајно су допринеле повећаној видљивости функционера града, 
градских служби и предузећа, њиховој свеобухватној активности, а све у циљу веће јавности у раду 
органа града и обавештавања Београђана. Администратори друштевних мрежа корисницима пружају 
и одговоре на постављена питања и сервисне информације важне за функционисање града. 

Секретаријат за информисање у сталним контактима са медијима свакодневно ажурира своје 
медија-листе и базе, што такође доприноси бољем и ажурнијем пласирању информација од значаја за 
Град Београд. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Секретаријат обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на 

израду, руковање и чување плана одбране града Београда; планира, организује и усклађује опште и 
посебне мере заштите тајности података; координира рад са градским општинама и правним 
субјектима из делокруга послова планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности 
података и ванредних ситуација у складу са законом; обавља студијско-аналитичке и стручно-
оперативне послове које се односе на: планирање, организацију, израду и ажурирање акустичке 
студије, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама и доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање 
становништва; усклађује припреме и документа одбране и безбедности, ванредних ситуација и 
заштите тајности података са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом. 

Секретаријат врши стручно-оперативне, организационе и административно-техничке послове 
ради остваривања комуникације са грађанима о раду Скупштине града, градоначелника, градског 
већа, јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних 
делатности, других јавних предузећа, установа и служби, чији је оснивач Град Београд. 

Секретаријат обавља послове координације активности градске управе Града Београда и јавних 
комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, а које се односе на 
инфраструктурне радове од значаја за Град Београд. 

Секретаријат координира активности јавних комуналних предузећа, јавних предузећа и градске 
управе са привредним субјектима и организацијама који организују јавне манифестације и догађаје 
од значаја за Град Београд. Учествује у организацији и поступку реализације јавних манифестација и 
догађаја од значаја за Град Београд и предузима мере у циљу реализације. У сарадњи са јавним 
предузећима и јавним комуналним предузећима израђује, ажурира и публикује обједињени годишњи 
план инфраструктурних радова на почетку сваке године и друге извештаје из свог делокруга рада за 
потребе града Београда. 

Секретаријат врши комуникацију са грађанима и путем апликација за мобилне телефоне и 
уједно их ажурира. Такође, врши послове израде, ажурирања и унапређења портала комуналног 
система града Београда и издаје штампане и електронске публикације из области комуналне 
делатности у циљу информисања грађана. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Руководиоци Службе поступају у складу са законима и одлукама органа града Београда, у 

оквиру надлежности, овлашћења и обавеза дефинисаним Одлуком о Градској управи града Београда, 
одлукама, решењима, закључцима и налозима Скупштине града, Градског већа, градоначелника и 
начелника Градске управе. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
У Секретаријату за послове начелника Градске управе, као унутрашње организационе јединице, 

образују се два сектора:  
1. Сектор за управљање људским ресурсима и стручно усавршавање  

1.1. Одељење за управљање људским ресурсима 
1.2. Одељење за стручно усавршавање  

2. Сектор за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда.  
2.1. Одељење за нормативно-правне послове 
2.2. Одељење за подршку Жалбеној комисији града Београда 
У Сектору за управљање људским ресурсима и стручно усавршавање обављају се правни, 

стручни, оперативни и административно-технички послови, који се односе на: праћење прописа о 
радним односима који се примењују на запослене у Градској управи; спровођење конкурсних 
поступака за пријем службеника; унапређење поступака избора кандидата; припрему предлога 
Кадровског плана и праћење његовог спровођења; анализу описа послова радног места и њихово 
правилно разврставање у звања и врсте; припрему и израду решења о радно-правном статусу 
службеника; припрему и израду уговора о раду са намештеницима; припрему и израду и других 
решења из области радних односа запослених; вођење евиденције интерног тржишта рада; вођење и 
обраду података у складу са прописима за кадровску евиденцију путем информационих система; 
вођење персоналних досијеа запослених; анализу резултата и праћење ефеката оцењивања 
службеника; израду решења о оцењивању службеника и годишњих извештаја о оцењивању; развој 
каријере службеника; анализу потреба за обуком и додатним образовањем запослених; процену 
ефеката спроведених обука; анализу и процену потреба за стручним усавршавањем службеника; 
припрему предлога Програма стручног усавршавања службеника; организацију и реализацију 
стручног усавршавања сагласно донетом Програму; сарадњу са Саветом за стручно усавршавање 
запослених у јединицама локалне самоуправе; сарадњу са ресорним министарствима и другим 
државним органима, као и са надлежним органима града и општина; израду извештаја о раду 
Сектора. 

У Сектору за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда 
обављају се послови који се односе на: праћење остваривања надлежности и обављања послова из 
делокруга организационих јединица Градске управе; обезбеђивање координације рада 
организационих јединица Градске управе; унапређивање организације и метода рада и остваривање 
сарадње организационих јединица Градске управе; праћење и усклађивање активности 
организационих јединица Градске управе у поступку усаглашавања прописа Града и покретање 
иницијативе за одговарајуће промене; усклађивање општих и појединачних аката које припремају 
организационе јединице Градске управе са уставом, законом, Статутом града Београда и другим 
прописима; праћење, анализирање и проучавање нове законске и подзаконске регулативе; припрему и 
израду обједињеног акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи; 
унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској 
управи; сарадњу са ресорним министарствима и другим државним органима, као и са надлежним 
органима града и општина; старање о условима за рад Жалбене комисије града Београда; стручно-
техничку и административну подршку Жалбеној комисији града Београда у поступку по жалбама 
службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и жалбама учесника 
интерног и јавног конкурса; израду нацрта другостепених решења у поступку по жалби, као и других 
аката Жалбене комисије града Београда; израду анализа и извештаја о поступцима по жалбама, као и 
извештаја о раду Сектора 
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СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Служба обавља послове из делокруга прописаних законом којим се уређује буџетски систем, 

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним 
стандардима интерне ревизије. 

У Служби за интерну ревизију града Београда обављају се послови интерне ревизије код 
директних корисника средстава буџета града, индиректних корисника у надлежности директних 
корисника средстава буџета града, јавних предузећа чији је оснивач град, правних лица чији су 
оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима град има директну контролу над више од 
50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима 
јавна средства чине више од 50% укупних прихода, општина на територији града Београда и 
корисника јавних средстава чији је оснивач општина ревизију корисника средстава добијених из 
фондова ЕУ; врши се провера примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцена система 
интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; дају се савети када се 
уводе нови системи, процедуре или задаци; врши се ревизија начина рада који представља оцену 
пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, 
ефикасности и успешности; успоставља сарадњу са екстерном ревизијом; врше се и остали задаци 
неопходни да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, 
доставља се годишњи извештај о раду Централној јединици за хармонизацију; успоставља се сарадња 
са другим органима и обављају други послови у складу са законом, Статутом и другим прописима.  

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
1. Одељење за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта 

У Одељењу за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта обављају се 
послови: припреме и израде финансијског плана Службе, у складу са одлуком о буџету града; израде 
плана набавки Службе и плана централизованих јавних набавки; праћење извршења финансијског 
плана Службе; прегледа и контроле финансијских докумената у вези са реализацијом закључених 
уговора Службе; вођења евиденције плаћања; праћења утрошака средстава опредељених на разделу 
Службе и сачињавање извештаја о утрошеним средствима; прикупљања и контроле предлога потреба 
организационих јединица Градске управе; прикупљања и редовне контроле годишњих планова 
набавки организационих јединица Градске управе; ванредна контрола планова набавки установа, 
јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд; 
сачињавања тромесечних извештаја за централизоване јавне набавке и набавке за које су средства 
опредељена на разделу Службе; сачињавања предлога годишњег плана контроле у делу поступка 
планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке и контроле начина испитивања 
тржишта, према годишњем плану контроле; сачињавања извештаја о спроведеној редовној и 
ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из 
области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења. 

2. Одељење за спровођење централизованих јавних набавки 
У Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки обављају се послови: спровођења 

поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или додељивања 
уговора за потребе организационих јединица Градске управе, установа, јавних комуналних предузећа, 
осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, за набавне категорије које су актом 
који доноси градоначелник утврђене за централизовано спровођење; спровођење јавних набавки за 
које су средства опредељена на разделу Службе, ради закључивања уговора; прибављање потребних 
овлашћења и сагласности за покретање поступака јавних набавки, доношење одлука о покретању 
поступака јавних набавки, израда конкурсних документација, израда и достављање огласа, ради 
оглашавања јавних набавки, спровођење поступака, предлагање, односно доношење одлуке о 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 192

закључењу оквирног споразума/додели уговора, предлагање, односно доношење одлуке о обустави 
поступака јавних набавки, израду извештаја о спроведеним поступцима централизованих јавних 
набавки и јавних набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; успостављања 
информационог система и примене система динамичне набавке и електронске лицитације, када је то 
могуће; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних 
набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења. 

3. Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки 
У Одељењу за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки обављају 

се послови који се односе на: припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; 
сачињавање аката у вези са остваривањем права из радног односа; поступање по захтевима 
организационих јединица Градске управе у вези са спровођењем преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда; вршење едукације из области јавних набавки; контролу 
спровођења поступка јавне набавке давањем мишљења организационим јединицама Градске управе 
када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на: елементе одлуке о покретању 
поступка и решења о образовању комисије за јавну набавку, елементе конкурсне документације, осим 
у техничком делу, извештај комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, односно пријава; 
анализу и евиденцију захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки; сачињавање 
предлога годишњег плана контроле у делу спровођења поступака јавних набавки и сачињавање 
годишњег плана контроле Службе, на основу предлога годишњег плана контроле из надлежности 
осталих Одељења; редовна и ванредна контрола спровођења поступака јавних набавки према 
годишњем плану контроле у организационим јединицама Градске управе; ванредна контрола 
спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и 
организација чији је оснивач град Београд, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној 
и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из 
области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења. 

4. Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци 
У Одељењу за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци 

обављају се послови који се односе на: контролу критеријума за сачињавање техничких 
спецификација и оправданости критеријума за доделу уговора, контролу начина испоруке добара, 
пружања услуга, односно извођења радова и контролу начина и рокова плаћања и оправданости 
аванса и гаранција за дате авансе, давањем мишљења организационим јединицама Градске управе 
када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на елементе конкурсне документације и 
то на технички део, осим пројеката; сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу контроле 
техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци; редовна и ванредна контрола 
извршења уговора закључених на основу поступака јавних набавки спроведених у организационим 
јединицама Градске управе; ванредна контрола извршења уговора закључених на основу поступака 
јавних набавки спроведених у установама, јавним комуналним предузећима, осталим предузећима и 
организацијама чији је оснивач град Београд, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној 
редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују 
прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења. 

5. Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума 
У Одељењу за анализу и контролу извршења оквирних споразума обављају се послови који се 

односе на: унапређење техничких спецификација предмета централизованих јавних набавки у складу 
са понудом на тржишту; прикупљање података о потребама од организационих јединица Градске 
управе, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач 
град Београд, а у вези са поступцима јавних набавки које се централизовано спроводе и управљање 
софтвером за централизоване јавне набавке; анализу тржишта и уговорених цена на основу 
спроведених централизованих јавних набавки у циљу формирања препоручених цена; анализу 
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ефеката централизованих јавних набавки са аспекта уговорених цена; спровођење интерног плана за 
спречавање корупције у јавним набавкама које спроводи Служба; праћење извршења оквирних 
споразума и праћење извршења уговора који се реализују из средстава са раздела Службе; 
сачињавање извештаја о ефектима централизованих јавних набавки; праћење реализације 
појединачних уговора које организационе јединице Градске управе, установе, јавна комунална 
предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач град Београд, закључују на основу 
оквирних споразума; ванредну контролу реализације појединачних уговора, закључених на основу 
оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, према уговореним 
техничким карактеристикама, достављеним узорцима, као и извештајима акредитованих 
лабораторија; предлагање мера и контролу спровођења истих у циљу повећања ефикасности трошења 
буџетских средстава; вођење јединствене електронске евиденције добављача и сарадња са органима 
који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у 
вези делокруга рада Одељења. 

 
Повратак на садржај. 
 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 194

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

Прописи којима је утврђен делокруг и надлежности органа Града Београда 
– Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон)  
– Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон)  
– Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010)  
– Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 20 од 10. априла 1992, 6 од 22. јануара 

1993 - УСРС, 48 од 1. јула 1993, 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. 
закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 49 од 11. новембра 1999 - др. закон, 79 од 16. септембра 
2005 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 87 од 21. новембра 2011 - др. Закон)  

– Статут града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013)  
– Пословник Скупштине града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 15/2009, 14/2010 и 

32/2010)  
– Пословник Градског већа града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 7/2009, 18/2010, 

5/2012 и 46/2012)  
– Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 8/2013-пречишћен 

текст и 9/2013-испр., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015, 
43/2015 и 74/2015);  

Прописи које органи Града Београда примењују у свом раду доступни су путем интернета на 
адресама:  

www.beograd.rs 
http: //www.pravno-inforмacioni-sisteм.rs/SlGlasnikPortal/pages/hoмe.xhtмl 

Прописи које је донео Град Београд и његови органи 
– Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда” број 23/2010) – примена 

до ступања на снагу нове Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда” 
број 20/2015;  

– Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда” број 20/2015);  
– Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског 

земљишта (“Службени гласник РС” број 27/2015);  
– Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 12/2010- пречишћен 

текст, 37/2011, 42/2011-испр.,11/2014, 30/2014 и 34/2014)  
– Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист 

града Београда”, бр. 61/2009, 10/2011 и 55/2011)  
– Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда”, 

бр. 3/2001, 15/2005, и 29/2007-др. одлука)  
– Одлука о ауто – такси превозу („Службени лист града Београда”, бр.57/2013)  
– Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 

29/2007, 34/2009, 16/2010 и 44/2014)  
– Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у 

Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/2002, 11/2005, 29/2007, 61/2009, 24/2010, 
10/2011, 10/2011-др.одлука и 11/2014)  

– Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града 
Београда”, бр. 31/2002, 5/2003, 11/2005, 18/2006, 61/2009, 24/2010 и 10/2011)  
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– Одлука о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 11/2014 и 34/2014)  

– Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010, 
2/2011, 10/2011, 42/2012 и 31/2013)  

– Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда”, бр.12/1996 - 
пречишћен текст, 14/1996 –испр., 6/1999 и 11/2005)  

– Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 50/2014)  
– Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града 

Београда”, бр. 50/2014)  
– Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист града 

Београда”, број 22/1999, 6/2001, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 
65/2012 и 50/2014);  

– Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени 
лист града Београда”, број 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007, 2/2011 и 44/2014);  

– Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, број 27/2002, 11/2005, 5/2010 - 
др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012 и 31/2013 и 44/2014);  

– Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда („Службени лист града Београда”, број 6/2010 и 29/2014);  

– Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 32/2010, 10/2011 и 9/2013);  

– Одлука о буџету града Београда за 2014. годину („Службени лист града Београда”, број 
50/2014);  

– Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града 
Београда у 2015. и 2016. години („Службени лист града Београда”, број 50/2014);  

– Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града 
Београда у 2014, 2015. и 2016. години („Службени лист града Београда”, број 72/2013, 19/2014 
и 24/2014);  

– Одлука о задужењу Града Београда за финансирање дела Пројекта унапређења београдског 
јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре („Сл. лист града Београда”, бр. 45/2011, 8/2012 и 
31/2013);  

– Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/1992 ... 11/2005, 
29/2014)  

– Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени лист града Београда”, бр. 23/2005, 
2/2011, 29/2014)  

– Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 6/2001, 29/2014)  

– Одлука о снабдевању града топлотном енергијом у граду Београду „Службени лист града 
Београда”, бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014)  

– Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина „Службени лист 
града Београда”, бр. 12/2001 ... 44/2014)  

– Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда”, 
бр. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014)  

– Одлука о јавној расвети („Службени лист града Београда”, бр. 4/1987 ... 11/2005)  
– Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града 

Београда („Службени лист града Београда”, бр. 26/1985 ... 19/2014)  



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 196

– Одлука о употреби грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
18/2003, 42/2009, 22/2014)  

– Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 30/2013, 22/2014)  

– Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда”, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014)  
– Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - 

др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014)  
– Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014)  
– Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 

29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014)  
– Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда”, бр. 15/1993, 11/2005, 

34/2014);  
– Одлука о пијацама („Службени лист града Београда”, бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011, 

34/2014)  
– Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени 

лист града Београда” бр. 2/2011, 51/2011, „Службени гласник РС” бр. 105/2012 - одлука УС, 
„Службени лист града Београда” бр. 31/2013, 22/2014)  

– Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист 
града Београда” бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014)  

– Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда” бр. 12/2010 - пречишћен 
текст, 37/2011 ... 30/2014, 34/2014)  

– Одлука о условима и начину постављања тезги и других покретних привремних објеката 
(„Службени лист града Београда” бр. 6/2001 … 10/2011)  

– Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Службени 
лист града Београда” бр. 10/2011, 51/2011)  

– Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним 
површинама („Службени лист града Београда” бр. 15/2001 ... 2/2011)  

– Одлука о изградњи, коришћењу и уређењу и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице 
(„Службени лист града Београда” бр. 14/1975 ... 11/2005)  

– Одлука о речним јавним купатилима („Службени лист града Београда” бр. 11/1975 ... 11/2005)  
– Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист 

града Београда” бр. 61/2009)  
– Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда” 

бр. 3/2001, 15/2005, 29/2007)  
– Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у 

супротности са Законом о планирању и изградњи („Сл. лист града Београда” бр. 33/2003 и 
23/2004), 

– Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
(„Сл. лист града Београда” бр. 32/IV/1983 и 5/1988)  

– Одлука о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 
1.100 станова у Београду („Службени лист града Београда” број 20/2003, 9/2004, 11/2005, 
4/2007, 16/2010, 37/2010, 17/2012 и 8/2013);  
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– Одлука о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова у Београду („Службени лист 
града Београда” број 7/2005, 25/2005, „Службени гласник РС” број 109/2006 – Одлука УС РС и 
„Службени лист града Београда” број 29/2007 и 32/2010);  

– Одлука о награди града Београда („Службени лист града Београда” 5/2003, 2/2004, 41/2010 и 
66/2012);  

– Одлука о употреби грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда” број 
18/2003, 14/2004 - статут и 42/2009);  

– Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији 
града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 2/2011 и 51/2011 и „Сл. гласник РС”, бр. 
105/2012 - одлука УС);  

– Одлука о постављању пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града 
Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 32/2010);  

– Одлука о боравишној такси („Сл. лист града Београда” бр. 50/2014);  
– Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 23/2009);  

– Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр.65/2012)  

– Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за 
оглашавање на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 27/2009)  

– Правилник о избору корисника места за оглашавње („Службени лист града Београда”, бр. 
20/2010 и 28/2010)  

– Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 30/2011, 58/2011, 6/2012.....и 29/2013)  

– Правилник о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр.5/2005)  

– Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини („Службени лист 
града Београда”, бр. 36/2007, 2/2008, 8/2008)  

– Правилник о звањима занимањима платама запослених у градској управи („Службени гласник 
РС”, бр. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010, 3/2012, 36/2014, 
51/2014 и 95/2014)  

– Правилник о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у 
органима града београда и градском јавном правобранилаштву („Сл. лист града Београда”, бр. 
9/2005, 28/2007, 10/2008, 46/2008, 17/2009, 29/2010, 12/2011, 14/2011 и 3/2012)  

– Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
34/2001, 62/2006 - др. закон, 116/2008 - др. закон, 116/2008 - др. закон, 92/2011, 99 /2011- др. 
Закон)  

– Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе са 
Анексом („Сл.гласник РС”, бр. 25/2015 и 50/2015)  

– Решење о општим паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 44/2009, 2/2010, 
9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013 и 11/2014)  

– Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд („Службени лист 
града Београда”, бр.67/2012)  

– Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке 
зоне („Службени лист града Београда”, бр. 43/2010, 36/2013 и 39/2013)  
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– Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15.11.2013. 
године до 15. марта 2014. године (у зимским условима) („Службени лист града Београда”, бр. 
50/2013)  

– Решење о одређивању места за заустављање и паркирање туристичких аутобуса на територији 
града Београда града („Службени лист Београда”, бр. 25/2010)  

– Решење о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама („Службени 
лист Београда”, бр.23/2012, 7/2013 и 28/2013)  

– Решење о одређивању улица у којима се уводи посебан режим саобраћаја (пешачке зоне) 
(„Службени лист града Београда”, број 40/2009 и 12/2010)  

– Решење о трансформацији Фонда за финансирање изградње станова солидарности 
(„Службени лист града Београда” број 23/2010);  

– Регионални просторни план административног подручја Београда („Службени лист града 
Београда”, број 10/2004 и 37/2011);  

– Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда”, број 27/2003, 25/2005, 
34/2007 и 63/2009);  

– Стратегија развоја града Београда („Службени лист града Београда”, број 21/2011);  
– Стратегија пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда”, број 20/2011);  
– Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени лист града 

Београда”, број 28/2011);  
– Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2014. и 2015. години (“Службени лист града 

Београда”, број 11/2014);  
– Решење о одређивању зона и појасева санитарне заштите за изворишта која се користе за 

снабдевање водом за пиће на подручју града Београда („Службени лист града Београда”, број 
8/1986, 29/1987 и 1/1988 – пречишћен текст);  

– Решење о начину одржавања и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта 
београдског водовода („Службени лист града Београда”, број 8/1986);  

– Решење о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда („Службени 
лист града Београда”, број 61/2009);  

– Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Београда за период јануар-март 2014. године („Службени лист града Београда”, 
број 8/2014, 37/2014 и 64/2014);  

– Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама 
Градске управе града Београда („Службени лист града Београда”, број 18/2014, 8/2015 и 
58/2015);  

– Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки 
(„Службени гласник РС” број 29/202013);  

– Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(„Службени гласник РС” број 29/2013, 104/2013) – примена до ступања на снагу Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени 
гласник РС” број 86/2015);  

– Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(„Службени гласник РС” број 86/2015);  

– Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког 
поступка („Службени гласник РС” бр. 29/2013 и 86/2015);  
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– Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења у 
области заштите животне средине („Службени лист града Београда”, број 11/2014);  

– Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката 
на јавним површинама („Сл. лист града Београда” бр. 19/1995, 18/1996 и 26/2005), 

– Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи („Службени лист 
града Београда” број 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010 и 
3/2012);  

– Упутства о условима складиштења, чувања, обнављања и евидентирања градских робних 
резерви и признања кала и растура на робама робних резерви („Сл. лист града Београда” 
бр.19/1992 и 27/2005);  

– Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених jавних средстава и праћења 
укупних јавних средстава буџета града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 08/2013 
– пречишћен текст, 09/2013 – исправака и 61/2013);  

– Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења 
укупних јавних средстава буџета града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 72/2013);  

Решења о проглашењу заштићених подручја и добара:  
– „Бајфордова шума”, Решење Скупштине града Београда, број 501-707/15-С од 15.09.2015. 

године („Службени лист града Београда, број 52/15);  
– „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе”, број 501-8/96-XIII-01 од 1.02.1996. 

године, број 501-542/05-XIII-01 од 30.05.2005. године и број 501-847/10-С од 1.12.2010. године 
(„Службени лист града Београда”, бр. 1/96, 11/05 и 41/10);  

– „Стабло магнолије”, Решење број 5-198/98-XIII-01 од 8.10.1998. године („Службени лист 
града Београда”, број 16/98);  

– „Стабло гинка”, Решење број 5-199/98-XIII-01 од 8.10.1998. године („Службени лист града 
Београда”, број 16/98);  

– „Лалино дрво”, Решење број 5-200/98-XIII-01 од 8.10.1998. године („Службени лист града 
Београда”, број 16/98); престаје заштита овог заштићеног природног добра, због губитка 
својстава и вредности заштићеног природног добра;  

– „Платан код Милошевог конака”, Решење број 501-460/01-XIII-01 од 19.10.2001. године 
(„Службени лист града Београда”, број 22/01);  

– „Храст на Цветном тргу”, Решење број 501-461/01-XIII-01 од 19.10.2001. године („Службени 
лист града Београда”, број 22/01);  

– „Стабло кедра”, Решење број 501-463/01-XIII-01 од 19.10.2001. године („Службени лист 
града Београда”, број 22/01);  

– „Тиса у Ботићевој”, Решење број 501-464/01-XIII-01 од 19.10.2001. године („Службени лист 
града Београда”, број 22/01);  

– „Две магнолије у Ботићевој”, Решење број 501-465/01-XIII-01 од 19.10.2001. године 
(„Службени лист града Београда”, број 22/01);  

– „Стабло хималајског боровца”, Решењем број 501-195/13-Ц-20 од 29.11.2013 године 
(”Службени лист града Београда”, број 57/I/13), престаје заштита овог заштићеног природног 
добра, због губитка својстава и вредности заштићеног природног добра;  

– „Два стабла хималајског боровца”, Решење број 501-467/01-XIII-01 од 19.10.2001. године 
(„Службени лист града Београда”, број 22/01);  

– „Платан на Врачару”, Решење број 501-76/02-XIII-01 од 29.03.2002. године („Службени лист 
града Београда”, број 5/02);  
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– „Велико ратно острво”, Решење број 501-362/05-XIII-01 од 8.04.2005. године („Службени 
лист града Београда”, број 7/05);  

– „Две тисе Саборне цркве”, Решење број 501-851/05-XIII-01 од 24.10.2005. године 
(„Службени лист града Београда”, број 25/05)  

– „Космај”, Решење број 501-890/05-XIII-01 од 26.12.2005. године („Службени лист града 
Београда”, број 29/05);  

– „Тиса у Пожешкој улици”, Решење број 501-432/06-С од 14.09.2006. године („Службени лист 
града Београда”, број 18/06);  

– „Чемпрес на Дедињу”, Решење број 501-433/06-С од 14.09.2006. године („Службени лист 
града Београда”, број 18/06);  

– „Гинко на Врачару”, Решење број 501-434/06-С од 14.09.2006. године („Службени лист града 
Београда”, број 18/06);  

– „Три храста лужњака – Баре”, Решење број 501-435/06-С од 14.09.2006. године и број 501-
152/13-С-20 од 29.11.2013. године („Службени лист града Београда”, бр. 18/06 и 57/I/13);  

– „Авала”, Решење број 501-678/07-С од 24.12.2007. године („Службени лист града Београда”, 
број 43/07);  

– „Пионирски парк”, Решење број 501-679/07-С од 24.12.2007. године („Службени лист града 
Београда”, број 43/07);  

– „Академски парк”, Решење број 501-680/07-С од 24.12.2007. године („Службени лист града 
Београда”, број 43/07);  

– „Буква на Дедињу”, Решење број 501-14/08-С од 29.02.2008. године („Службени лист града 
Београда”, број 2/08);  

– „Миљаковачка шума”, Решење број 501-845/10-С од 1. децембра 2010. године („Службени 
лист града Београда”, број 41/10);  

– „Арборетум Шумарског факултета”, Решење број 501-515/11-С од 7. јула 2011. године 
(„Службени лист града Београда”, број 27/11);  

– Заштићено подручје „Звездарска шума”, Решење број 501-145/13- С -20 од 29.11.2013. 
године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено подручје „Бојчинска шума”, Решење број 501-146/13- С -20 од 29.11.2013. 
године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено подручје „Липовачка шума - Дуги рт”, Решење број 501-147/13-С-20 од 
29.11.2013. године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено подручје „Земунски лесни профил”, Решење број 501-148/13-С-20 од 
29.11.2013. године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено подручје „Обреновачки забран”, Решење број 501-149/13-С-20 од 29.11.2013. 
године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено станиште „Гљиве Аде Циганлије”, Решење број 501-150/13-С-20 од 29.11.2013. 
године („Службени лист града Београда”, број 57/I/13);  

– Заштићено природно добро „Кестен на Дорћолу”, Решење број 501-151/13-С-20 од 
29.11.2013. године и број 501-2420/14-С-20 од 11.04.2014. године („Службени лист града 
Београда”, број 57/I/13 и 34/14);  

– Заштићено подручје „Шума Кошутњак”, Решење број 501-2419/14- С-20 од 11.04.2014. 
године („Службени лист града Београда”, број 34/14);  

– Заштићено подручје „Лесни профил Капела у Батајници” – Решење број 501-108/14-С од 
28.05.2014. године („Службени лист града Београда”, број 44/14);  
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– „Винова лоза у Земуну”, Решење број 501-1030/14-С од 18.09.2014. године („Службени лист 
града Београда”, број 72/14);  

– „Храст у улици Мије Ковачевића” у Београду, Решење број 501-1031/14-С од 18.09.2014. 
године („Службени лист града Београда”, број 72/14);  

– Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла кримске липе” на 
Андрићевом тргу у Београду, број 501-1032/14-С од 18.09.2014. године („Службени лист града 
Београда”, број 72/14);  

– Заштићено подручје „Топчидерски парк”, Решење број 501-533/15- С од 23.06.2015. године 
(„Службени лист града Београда”, број 37/15);  

Закони који се примењују у раду органа града Београда 
– Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
– Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/1995,46/1998....27/2011 и 

88/2011)  
– Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011) и одлуке Града којима се 

уређују комуналне делатности;  
– Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012 и 116/2013);  
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011 и 32/2013- Одлука УС, 55/2014 и 96/2015-др. закон)  
– Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/1997, 31/2001 и „Службени 

гласник РС”, бр. 30/2010)  
– Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 

104/2013)  
– Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.88/1911)  
– Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/2011 и 88/2013)  
– Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр.88/2011)  
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 

– Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС и 98/2013 – 
Одлука УС, 132/2014, 145/2014)  

– Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РС”, број 95/2013 и 117/2014) – примена до 
ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката („Службени лист РС“ број 96/2015);  

– Закон о озакоњењу објеката („Службени лист РС” број 96/2015);  
– Закон о унутрашњој пловидби („Службени гласник СРС”, бр. 54/1990, „Службени гласник 

РС”, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 и 73/2010)  
– Закон о железници („Службени гласник РС”, бр.45/2013)  
– Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, бр. 79/2005)  
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 

120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)  
– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009-

др.закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012)  
– Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС” бр. 36/2011 и 99/2011)  
– Закон о штрајку („Службени лист СРЈ”, бр. 22/1996, „Службени гласник РС”, бр.101/2005- 

др.закон и 103/2012 одлука УС)  
– Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 85/2014)  
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– Закон о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 48/1991, 66/1991, 
44/1998- др.закон, 49/1999-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005 – Одлука УСРС, 
79/2005-др.закон, 81/2005, испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013 – одлука УСРС)  

– Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 
др. закон, 72/2009 и 43/2011 - одлука УС);  

– Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010 и 91/2010-исправка);  
– Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 10/2013);  
– Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 

88/2010);  
– Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010);  
– Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/2009);  
– Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, 

број 36/2009 и 93/2012);  
– Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/2009);  
– Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 92/2011 и 93/2012);  
– Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010 и 92/2011);  
– Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/2010);  
– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 

135/2004 и 88/2010);  
– Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/2004 и 

36/2009);  
– Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС”, број 135/2004);  
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 

64/2010 –УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013-одлука УС);  
– Закон о водама („Службени гласник РС”, број 30/2010 и 93/2012);  
– Закон о шумама („Службени гласник РС”, број 30/2010 и 93/2012);  
– Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/2013);  
– Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 125/2004);  
– Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012);  
– Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/2010);  
– Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 46/1995, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011);  
– Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013 142/14, 68/2015-др. закон и 103/2015);  
– 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. и 83/2015);  

– Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 36/2011-др. закон, 
88/2011 и 89/2015-др. закон);  

– Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/2006, 47/2011, 
93/2012 и 99/2013-усклађени динарски износи);  

– Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/2009 и 99/2011-др. закон);  
– Закон о трговини („Службени гласник РС” бр. 53/2010, 10/2013);  
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– Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС” бр.46/1995, 66/2001, 61/2005, 
91/2005, 62/2006, 31/2011);  

– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука 
УС)  

– Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013);  

– Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 127/2004, 66/2005 и 114/2012);  
– Породични закон („Службени гласник РС”, број 18/2005);  
– Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС” бр. 16/2002, 

115/2005 и 107/2009);  
– Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/2004, 

61/2005, 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013 и 47/2013);  
– Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011);  
– Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени 

лист СРЈ”, број 24/1998, 29/1998 и 25/2000 и „Службени гласник РС”, број 101/2005);  
– Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник 

СРС”, број 54/1989 и „Службени гласник РС”, број 137/202004);  
– Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС”, број 52/1996);  
– Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије („Службени гласник 

РС”, број 21/1990);  
– Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 18/2010 65/2013 и 

15/2015)  
– Закон о социјалном становању („Службени гласник РС” број 72/2009);  
– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/2004 и 

88/2010)  
– Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/1994, 52/2011 и 99/2011)  
– Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС” бр. 44/1995, 46/1998, 1/2001,101/2005 

и 27/2011)  
– Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 

67/2007, 116/2008 и 104/2009)  
– Закон о државној управи („Сл. гласник РС” бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010)  
– Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС” бр.36/2010)  
– Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 101/2005, 111/2009)  
– Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС” број 88/2011) – до 

ступања на снагу Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС” 
број 101/2015);  

– Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС” број 101/2015);  
– Закон о експропријацији („Сл. гласник РС”, бр. 53/1995, „Сл. лист СРЈ”, бр. 16/2001 – одлука 

СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 20/2009 и 55/2013 – одлука УС);  
– Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – одлука УСЈ 

и 57/1989, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993, 22/199 44/199 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна 
повеља);  
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– Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС”, број 36/2009);  

– Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 62/2013);  
– Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/2009);  
– Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, 

број 99/2011 и 83/2014);  
– Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 30/2010);  
– Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони);  
– Закон о јавним агенцијама („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005 и 81/2005);  
– Закон о јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005, 81/2005 и 83/2005);  
– Закон о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - 

др. закон, 30/2010 - др. закон, 93/2012 и 119/2012);  
– Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС” 

број 99/2011);  
– Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011);  
– Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 

88/2010);  
– Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2010);  
– Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013);  
– Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003 - 

испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 
55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин.изн. и 65/2013 – др закон);  

– Закон о званичној статистици („Сл. гласник РС” број 104/2009);  
– Закон о туризму („Сл. гласник” бр. бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 др.закони и 93/2012);  
– Закон о робним резервама („Сл. гласник РС” бр.104/2013);  
– Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 73/2010, 95/2013);  
– Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/2009), 
– Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009);  
– Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/2009);  
– Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник”, број 

10/2013);  
– Закон о задужењу Србије и Црне Горе код ЕИБ (Пројекат обнове града Београда – 90 милиона 

Евра) – („Сл. лист СЦГ”, бр. 14/2004);  
и други закони 

Позаконски акти које примењују органи града Београда 
– Уредба о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 16/2012);  
– Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану 

социјалну помоћ („Службени гласник РС”, број 36/2011);  
– Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко-инвалидске заштите 

(„Службени гласник РС”, 35/2006);  
– Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца 

(„Службени гласник РС”, број 82/2006);  
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– Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 
43/2093)  

– Уредба о оцењивању државних службеника („Сл. гласник РС”, бр. 11/2006 и 109/2009);  
– Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/2013);  
– Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза 

на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду 
Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/2013);  

– Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 27/2014);  

– Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 
91/2012, 37/2013 и 97/2013);  

– Уредба о садржини, начину и поступку вођења регистра мера и подстицаја регионалног 
развоја („Службени гласник РС”, бр. 93/2010, 100/2011, 35/2012. и 16/2013);  

– Уредба о класификацији делатности („Службени гласник РС”, бр. 54/2010);  
– Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова 

регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Сл. гласник 
РС”, бр. 74/2010 и 4/2012);  

– Уредба о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и категорија 
објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним туристичким 
дестинацијама („Сл. гласник РС”, бр. 35/2011 и 90/2011);  

– Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”, бр. 
8/2012);  

– Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
75/2010);  

– Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС” бр. 24/2014);  

– Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 50/2012);  

– Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/2011 и 
48/2012)  

– Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. 
гласник РС”, бр. 14/2009 и 95/2010);  

– Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
114/2008);  

– Фискална стратегија за 2014. са пројекцијама за 2015. и 2016. годину (објављено на сајту 
Министарства финансија). 

– Правилник о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 124/2012);  
– Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања 

јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/2013);  
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– Правилник о категоризацији туристичких места („Службени гласник РС”, бр.24 /2012 и 
31/2012-испр.);  

– Правилник о класификацији трговинских формата (Службени гласник РС”, број 47/2011);  
– Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно 

пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције 
издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/2012);  

– Правилник о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање 
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Сл. 
гласник Републике Србије”, бр. 41/2010 и 48/2012 – др. правилник);  

– Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања 
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова 
за уређење и опремање угоститељских објеката“ („Службени гласник РС”, бр.48/2012);  

– Правилник о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и 
туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 40/2010 и 55/2012);  

– Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту 
за смештај („Службени гласник РС”, бр. 96/2009);  

– Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности 
(„Службени гласник РС”, бр. 96/2009);  

– Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком 
домаћинству („Службени гласник РС”, бр. 96/2009);  

– Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС”, бр. 
22/2010 и 102/2011);  

– Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и 
евиденцију („Сл. гласник РС”, бр. 55/2012);  

– Правилник о утврђивању телесних оштећења („Службени гласник РС”, број 105/2003 и 
120/2008);  

– Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне заштите 
(„Службени гласник РС”, број 15/1992);  

– Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад 
(„Службени гласник РС”, број 59/2008, 37/2010, 39/2011 и 1/2012);  

– Правилник о стручним пословима у социјалној заштити („Службени гласник РС”)  
– Правилник организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад 

(„Службени гласник РС”, број 59/2008, 37/2010, 39/2011-др. правилник, 1/2012-др. правилник);  
– Правилник о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и нормативима и 

стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и 
других старих лица („Службени гласник РС”, број 44/1993, 60/1993, 73/2002, 66/2003, 
102/2004, 76/2005 и 34/2009);  

– Правилник о ближим условима за почетак рада и обављања делатности и нормативима и 
стандардима за обављање делатности у установама социјалне заштите за смештај одраслих 
лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица („Службени 
гласник РС”, број 88/1993 и 53/2005);  

– Правилник о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за обављање 
делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине без родитељског старања 
и деце и омладине са поремећајима у понашању („Службени гласник РС”, број 88/1993, 
121/2003, 08/2006, 63/2006 36/2008 и 50/2012);  
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– Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа социјалне 
заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју („Службени гласник РС”, број 88/1993);  

– Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број 36/1993, 88/1993, 20/1994, 35/1997, 61/2001, 99/2004, 100/2004 и 
10/2006);  

– Правилник о Јединственој евиденцији података о корисницима у области борачко-инвалидске 
заштите („Службени гласник РС”, број 54/2008);  

– Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о правима 
бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени 
лист СРЈ”, број 37/1998);  

– Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 
породици са децом („Службени гласник РС”, број 29/2002, 80/2004 и 123/2004);  

– Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за 
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 
посебне неге детета („Службени гласник РС”, број 30/2002);  

– Упутство службама друштвене бриге о деци о примени правилника о условима, поступку и 
начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (Упутство 
Министарства број 011-00-8/2002-08 од 17.01.2002. године);  

– Упутство центрима за социјални рад о садржају и начину издавања уверења о чињеницама од 
значаја за остваривање права из Закона о финансијској подршци породици са децом о којима 
центар за социјални рад води службену евиденцију или су из надлежности центра за социјални 
рад (Упутство Министарства број: 011-00-119/2002-09 од 27.05.2002. године);  

– Упутство општинским-градским управама (службама дечије заштите) о спровођењу Закона о 
финансијској подршци породици са децом (Упутство Министарства 011-00-126/2002-01 од 
07.06.2002. године);  

– Измене и допуне упутства општинким-градским управама (службама дечије заштите) о 
спровођењу Закона о финансијској подршци породици са децом (Упутство Министарства број 
183-00-00540/2004-13 од 07.09.2004. године);  

– Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради 
посебне неге детета („Службени гласник РС”, број 1/2002);  

– Обавештење предшколским установама о изменама у финансирању установа у вези са 
применом Закона о финансијској подршци породици са децом (број 011-00-127/2002-08);  

– Упутство о поступку и начину обрачуна и исплате накнаде зараде за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за 
запослене код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем 
временском периоду (више од три месеца) не исплаћује зараде (број 183-2315/2002-10);  

– Упутство о начину обрачуна и уплате пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на 
накнаде зарада за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (број 401-
00-18/2005-12);  

– Правилник о измени и допуни Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС”, бр. 31/2010, 69/2010 и 
6/2011), 

– Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Сл. 
гласник РС”, бр. 75/2003), 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 208

– Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката 
на јавним површинама („Сл. лист града Београда” бр. 19/1995, 18/1996, 26/2005 и 62/2012), 

– Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне 
дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 93/2011)  

– Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Сл. гласник 
РС” бр. 93/2011)  

– Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње 
(„Службени гласник РС” број 15/2008) - примена само до реализације већ закључених уговора;  

– Правилник о садржају пројeката геолошких истраживања и елабората о резултатима 
геолошких истраживања („Службени гласник РС” бр. 51/1996)  

– Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС” број 23/2015);  

– Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС” број 
22/2015);  

– Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС” број 22/2015);  
– Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник 

РС” број 22/2015);  
– Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци ис тарим особама 
(„Службени гласник РС” број 22/2015);  

– Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и 
грађевинске књиге („Службени гласник РС” број 22/2015);  

– Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник 
РС” број 22/2015);  

– Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Службени гласник 
РС” број 22/2015);  

– Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС” број 
22/2015);  

– Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС” број 22/2015);  

– 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” број 27/2015);  

– Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника 
(„Службени гласник РС” бр. 105/2003) - примена само до реализације већ закључених уговора;  

– Правилник о садржини и начину вршења стручног надзора („Службени гласник РС” бр. 
7/2010) - примена само до реализације већ закључених уговора;  

– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 
93/2011 и 103/2013 – Одлука УС) - – примена само до реализације већ закључених уговора;  

– Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Службени 
гласник РС”, бр. 93/2011) - примена само до реализације већ закључених уговора;  

– Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977);  



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 209

– Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда 
односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града 
Београда”, број 36/2014);  

– Правилник за пројектовање, грађење и одржавање трамвајских пруга у Београду;  
– Студија оптималних типова конструкција горњег строја трамвајских пруга;  
– Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну 

школу („Сл. гласник СРС-Просветни гласник”, бр. 4/1990), 
– Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС”, бр. 

31/2010, 69/2010 и 16/2011), 
– Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког 

плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид („Сл. гласник РС”, бр. 12/2004), 
– Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС”, бр. 

43/2010), 
– Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Сл. 

гласник РС”, бр. 3/2010), 
– Правилник о садржини и начину осматрања тла и објекта у току грађења и употребе („Сл. 

гласник РС”, бр. 93/2011), 
– Правилник о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС”, бр. 19/2012), 
– Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Сл. гласник 

РС”, бр. 93/2011)  
– Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 38/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990), 
– Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник 

РС”, бр. 7/1984 и 6/2011), 
– Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. 

гласник РС”, бр. 58/2012), 
– Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС”, бр. 61/2011), 
– Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ”, бр. 65/1988 и 18/1992)  
– Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС”, бр. 61/2011)  
– Правилни о ближим условима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину 

издавања енергетске дозволе, као и о условима за давање сагласности за енергетске објекта за 
које се не издаје енергетска дозвола („Сл. гласник РС”, бр. 60/2013), 

– Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 
93/2011), 

– Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавању употребне 
дозволе („Службени гласник РС“ број 93/2011) – примена само до реализације већ закључених 
уговора;  

– Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње 
(„Сл. гласник РС”, бр.15/2008)  

– Правилник о садржају пројeката геолошких истраживања и елабората о резултатима 
геолошких истраживања („Службени гласник РС” бр. 51/1996)  

 
И други подзаконски акти доступни на интернет адреси: http: //www.pravno-inforмacioni-

sisteм.rs/SlGlasnikPortal/pages/hoмe.xhtмl 
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Повратак на садржај. 
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УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, обављају се 

послови државне управе које је Република поверила граду, у области вођења матичних књига и 
решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за 
територију града Београда. 

У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, у ком је 
образовано 17 Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права по Градским 
општинама у којима се пружају услуге које се односе на:  

1. Лична стања грађана 
– Накнадни упис у матичну књигу рођених 
– Накнадни упис у матичну књигу венчаних 
– Накнадни упис у матичну књигу умрлих 
– Исправка и допуна података у матичним књигама 
– Промена личног имена малолетног детета 
– Промена личног имена 
– Одобрење за склапање брака преко пуномоћника 

2. Матичне књиге 
– Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем и обрасцу 

намењеном иностранству 
– Пријава рођења и одређивање личног имена 
– Уписивање у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству 
– Уписивање у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство 

Републике Србије до 2004. године 
– Уписивање у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство 

Републике Србије после марта 2005. године 
– Издавање уверења о држављанству 
– Издавање уверења из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих)  
– Издавање уверења о појединим чињеницама уписаним у матичне књиге 
– Заказивање венчања и закључење брака 
– Издавање уверења о способности за ступање у брак 
– Пружање услуге изласка матичара на терен ради закључења брака 
– Уписивање чињенице рођења, закључења брака и смрти за држављане Републике Србије ако 

су ове чињенице настале у иностранству, на основу извода иностраног органа 
– Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана 
– Пријављивање смрти 
– Састављање смртовнице за покретање оставинског поступка 
– Пружање услуга грађанима са територије града Београда, Републике Србије и иностранства из 

области личних стања грађана 
– Издавање потврда о бирачком праву. 
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Секретаријат за управу Градске управе града Београда је руковалац подацима о личности, 
уписаних у евиденције:  

– Матичне књиге рођених 
– Матичне књиге венчаних 
– Матичне књиге умрлих 
– Евиденције о држављанима 
– Књигама држављана 
– Део Јединственог бирачког списка за град Београд. 

Управна инспекција у оквиру законом утврђеног делокруга, непосредно пружа услуге које су 
прописане у више од 30 закона и других прописа, који су наведени у делу Информатора који се 
односи на законе који се примењују у Градској управи града Београда. 

Поступак инспекцијског надзора управни инспектор покреће по службеној дужности, по налогу 
надлежних органа и на основу иницијативе органа или правних или физичких лица. 

Дисеминација статистичких података 
Статистички подаци добијени у оквиру статистичких истраживања сматрају се „јавним 

добром”, па је њихова дисеминација обавезна према Закону о званичној статистици („Службени 
гласник РС”, број 104/2009), доступни су корисницима путем Веб-сајта, https: //zis.beograd.gov.rs/. 

Услуге:  
– Дисеминација статистичких података, израда публикација, билтена, саопштења, годишњака, 

веб сајта. Статистички подаци се објављују: месечно, квартално, полугодишње, годишње, 
текуће и по потреби;  

– Електронска пријава за разврставање по делатности и додела матичног броја за субјекте 
(државне и правосудне органе, органе јединица локалне самоуправе, установе, скупштине и 
савете зграда, синдикате и синдикалне организације, верске заједнице, фондове и друге органи 
којима је оснивач државни или орган јединице локалне самоуправе), и разврставање 
организационих и других делова субјеката;. 

– Препис Обавештења о извршеном упису у регистар;  
– Потврда о издатом матичном броју;  
– Израда прегледа података из регистара;  
– Издавање потврде о промени назива улице;  
– Издавање потврде о висини просечне бруто и нето зараде у Београду по степену стручне 

спреме, секторима делатности, месечној и годишњој динамици;  
– Издавање потврде о повећању цена на мало у Београду;  
– Издавање потврде о просечним месечним ценама на мало;  
– Издавање потврде о просечној цени m2 стана у новоградњи за град Београд. 
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Поред прописаних услуга Сектор статистике пружа и друге услуге заинтересованим лицима, у 
складу са Ценовником услуга организационих јединица Градске управе града Београда („Службени 
лист града Београда”, 125/2016), и то:  

Статистичке услуге Јединица мере Цена, РСД 

- Израда методологије за статистичка истраживања норма час 1.245 

- Израда статистичких анализа норма час 995 

- Израда статистичких информација норма час 865 

- Израда прегледа статистичких податка, извештаја и сл. норма час 748 

- Статистичке консултантске услуге норма час 1.245 

- Унос података 1.000 знакова 82 

 
Услуга се може вршити под условом да вршење тих услуга не утиче на редовно обављање 

послова о чему се подносилац захтева обавештава и споразумно одређује рок за извршење тражене 
услуге. 

Кориснику услуге издаје се рачун. Цена услуге утврђена према норма часу, обрачунава се на 
основу стварно утрошеног времена за извршење услуге. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Сeкрeтaриjaт зa jaвнe прихoдe врши пoслoвe кojи сe oднoсe нa: утврђивaњe, кoнтрoлу и нaплaту 

у jaвнoпрaвнoм oднoсу пoрeзa нa имoвину, локалних комуналних такси за које је надлежан у складу 
са одлуком којом се уређују локалне комуналне таксе на територији града Београда, као и накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине, примeнoм oдрeдaбa зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeски 
пoступaк и пoрeскa aдминистрaциja. 

У вези изворних јавних прихода за које је надлежан, Секретаријат за јавне приходе издаје 
уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција. 

У циљу ефикаснијег и лакшег приступа подацима о обавезама по основу изворних јавних 
прихода које администрира Секретаријат за јавне приходе, обвезници физичка лица, предузетници и 
правна лица своја стања за текућу годину могу да провере користећи интернет. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове поступа по захтевима грађана, физичких и 

правних лица, органа и организација Републике Србије и локалне самоуправе из области урбанизма и 
грађевинских послова у складу са законом и у оквиру делокруга рада Секретаријата. 

Овај Секретаријат омогућава увид у планску и архивску грађу коју поседује у оквиру наведених 
делатности. 

Електронским путем преко сајта Градске управе, физичка и правна лица могу добити 
информације о следећем:  

– раном јавном увиду и јавном увиду у процедури доношења планске документације, 
– податке и увид о важећој планској документацији, 
– увид у потврђене урбанистичке пројекте,  
– образац захтева за Информацију о локацији,  
– податке о локалним административним таксама и републичким административним таксама, 
– податке о статусу захтева и времену издатих Информација о локацији, 
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–  (преко апликације АПР-а доступни су сви подаци о издатим актима у оквиру електронске 
Обједињене процедуре). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Услуге које овај Секретаријат пружа заинтересованим физичким и правним лицима, односе се 

пре свега на поступање по захтевима грађана, која се предају поштом, електронском поштом, или 
преко других органа Града, а односе се на питања из делокруга послова Секретаријата утврђених 
Одлуком о градској управи града Београда. Рокови поступања запослених утврђени су интерним 
упутством Секретара, односно Законом, у зависности од конкретног случаја. Поред наведеног, овај 
секретаријат не пружа друге услуге, сходно својим овлашћењима и надлежностима. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
У оквиру прописане надлежности и поводом обраћања привредних субјеката, организација и 

грађана, Секретаријат за привреду пружа информације на писмени захтев, путем телефона и у 
просторијама Секретаријата за привреду, врши обраду предмета и припрема одговоре 
заинтересованим физичким и правним лицима. 

Услуге које овај Секретаријат пружа заинтересованим физичким и правним лицима, односе се 
на:  

– послове у вези уређивање и обезбеђивање употребе имена Града у пословном имену 
привредног друштва, установе и назив удружења, 

– утврђивању боравишне таксе,  
– оснивање установа и организација у области туризма,  
– уређивање радног време, утврђивање места на којима се могу обављати одређене делатности, 

техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, 
– спровођење поступка категоризације угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, 

апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство за издавање туристима и пансион, 
– стручнo oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлни рaд у струци, спрoвoђeњe oбукa зa нeзaпoслeнe у 

склaду сa зaхтeвимa тржиштa рaдa, сajмoва зaпoшљaвaњa, 
– доделе субвенција за подршку развоја иновативних делатности (самозапошљавање 

предузетника), 
– доделе субвенција за развој предузетништва кроз унапређење производње и проширење 

капацитета уз запошљавање незапослених лица, 
– подстицање оснивања кластера, бизнис инкубатора и других облика удруживања, 
–  организовање учешћа на сајмовима и другим манифестацијама из области привреде, 
– интервенције робом за обезбеђење снабдевености становништва и стабилности на тржишту на 

територији града Београда у случају ванредних ситуација, нестабилног основног снабдевања, 
непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног 
стања, 

– уређивање радног времена у области трговине и занатства на територији града Београда, 
– утврђивању цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини и организовању и 

спровођењу поступка јавних надметања, за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, 

– спровођење мера за унапређење сточарства, пчеларства, повртарства и воћарства, 
– организовање и реализовање учешћа на међународним сајмовима, 
– издавање одобрења за постављање плутајућих објеката, 
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– израда аката за одређивањe делова обале и водног простора на којима се могу градити 
хидротехнички објекти, пристани на шиповима и пристани за укрцавање и искрцавање 
путника у складу са прописима којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама, 

– израду водних аката: водних услова, водних сагласности, водних дозвола у првостепеном 
управном поступку, вођење водне књиге – регистра о издатим водним актима, 

– едукацију грађана и промотивне активности из области вода, њиховог одрживог коришћења и 
заштите. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Услуге које овај Секретаријат пружа заинтересованим физичким и правним лицима односе се 

пре свега на поступање по захтевима грађана, која се предају поштом, електронском поштом, или 
преко других органа Града, а односе се на питања из делокруга послова Секретаријата утврђених 
Одлуком о градској управи града Београда. Такође, овај Секретаријат решава у другом степену, 
поводом жалби на решења ЈКП „Београдске електране” о прикључењу на систем даљинског грејања, 
а сагласно одредбама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Рокови поступања 
запослених утврђени су интерним упутством Секретара, односно Законом, у зависности од 
конкретног случаја. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
Секретаријат за саобраћај врши послове који се односе на: техничко регулисање саобраћаја на 

општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава 
безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, 
бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, 
одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених 
јавном превозу путника и сл.) као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, 
промоције, снабдевање и сл.); обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и 
коришћења јавних простора за паркирање; саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове; 
саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената; јавне набавке у 
области саобраћаја и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши и послове који се односе на: реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење и управљање општинским путевима и улицама у насељу, као и државним путевима (осим 
ауто-пута), постављање објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на јавним и другим 
површинама. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗДАЈЕ:  
1. Издавање саобраћајно техничких услова за:  
– Генерални план;  
– Планове генералне регулације;  
– Планове детаљне регулације;  
– Пројекте препарцелације, парцелације, Урбанистичке пројекте;  
– Решења о локацијској дозволи. 

2. Издавање Мишљења на саобраћајна решења (приступи објекту, паркирање/гаражирање,) и 
усаглашавања са Решењем о локацијској дозволи;  

3. Издавање мишљења на саобраћајно решење дато Урбанистичким пројектом, пројектом 
препарцелације, парцелације и слично. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА ИЗДАЈЕ:  
– сагласности на привремену измену режима саобраћаја (моторног и пешачког) које су 

последице извођења радова на путу (коловоз, тротоар) и на објектима високоградње јавних 
манифестација и полигона за почетну обуку возача.  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СНАБДЕВАЊА И КРЕТАЊА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА КРОЗ ГРАД ИЗДАЈЕ:  

– решења за кретање теретних моторних возила кроз град и кретање возила која обављају 
снабдевање 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УЛИЦА И И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ИЗДАЈЕ:  
– решења за раскопавање – заузеће јавне саобраћајне површине грађевинским материјалом, 

ради довођења инфраструктуре и објеката у функцију (на основу Одлуке о улицама, локалним 
и некатегорисаним путевима);  

– решења за заузеће јавне саобраћајне површине грађевинским материјалом, ради изградње 
објеката (на основу Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима) и 

– решења за постављање објеката и средстава за оглашавање (на основу Одлуке о оглашавању 
на територији града Београда)  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
Секретаријат за јавни превоз у оквиру овлашћења датих Одлуком о Градској управи по 

службеној дужности и на захтеве физичких и правних лица врши следеће послове:  
– Успостављање линија јавног градског превоза путника на терирорији града Београда 
– Успостављање, укидање и измештање стајалишта за јавни градски превоз путника 
– Сагласности за измене режима саобраћаја услед извођења радова и манифестација на уличној 

мрежи 
– Обрада захтева корисника у јавном градском превозу путника 
– Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за предузетника 
– Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за правно лице 
– Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за запослено лице у 

правном лицу 
– Давање сагласности за постављање рекламног паноа на крову такси возила 
– Издавање Потврда о испитивању погодности и класифакацији такси возила 
– Издавање Уверења о обављању делатности такси превоза 
– Издавање такси дозвола 
– Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање Јавног превоза у циљу 

издавања локацијских услова 
– Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање Јавног превоза 

приликом израде урбанистичко-техничке документације 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Секретаријат за заштиту животне средине обезбеђује сваком грађанину, физичком и правном 

лицу једнак положај и несметано остваривање његових права и интереса, кроз ефикасно решавање и 
одлучивање о захтевима, укључујући давање података, обавештења и упутства, или одговарајуће 
помоћи из делокруга рада. 
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1. Секретаријат, без обзира на начин на који је захтев поднет, иако се захтеви најчешће подносе у 
писаној форми, пружа податке и информације о:  

– стању и квалитету појединих чинилаца животне средине, епизодном, удесном или другом 
загађењу, укључујући расположиве податке о идентификованим и квантификованим 
загађујућим материјама, трендовима, мерама које се предузимају, саветима о понашању и др;  

– активностима које су планиране, које су у току или су извршене, а односе се на одређене 
планове, програме и пројекте које финансира и чијом реализацијом руководи или прати 
Секретаријат (садња нових дрвореда, пошумљавање, радови на чишћењу или уклањању 
загађења и отпада, успостављање система управљања отпадом, могућност рециклаже или 
предаје отпада, оператерима који управљају појединим врстама отпада, сузбијање комараца, 
крпеља и глодара и др);  

– спроведеним поступцима јавних набавки, закљученим или реализованим уговорима;  
– спроведеним поступцима процене утицаја планова, програма и пројеката, издатим дозволама 

и др;  
На захтев носилаца израде просторних и урбанистичких планова и других урбанистичких 

докумената који се подноси искључиво у писаној форми, Секретаријат на основу Закона о заштити 
животне средине утврђује услове и мере заштите животне средине за потребе израде просторних и 
урбанистичких планова и других аката за уређење простора и изградњу објеката и постројења;  

На захтев органа надлежног за припрему нацрта, односно предлога и упућивање на усвајање 
плана или програма у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, 
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне и др. који се подноси искључиво у писаној форми, Секретаријат на основу Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину:  

– даје мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја планова и програма на животну 
средину;  

– даје мишљења на предлог одлуке о приступању, односно неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину;  

– даје мишљење на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планова и 
програма 

– даје сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планова и 
програма 

На захтев правних и физичких лица – носилаца пројекта који планирају пројекте или врше 
реконструкцију, проширење капацитета, промену технологије у постојећим пројектима из области 
индустрије, енергетике, саобраћаја и телекомуникација, туризма, пољопривреде, шумарства, 
водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности и др, а за које одобрење за изградњу 
издаје друга надлежна организациона јединица Градске управе града Београда, који је поднет 
искључиво у писаној форми и на прописаном обрасцу захтева, Секретаријат на основу Закона о 
процени утицаја на животну средину:  

– одлучује о потреби процене утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну 
средину;  

– одређује обим и садржај студије о процени утицаја пројеката на животну средину;  
– даје сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину. 

На захтев правних лица поднетих искључиво у писаној форми захтева, Секретаријат:  
– издаје дозволе за управљање отпадом (сакупљање, транспорт, складиштење, третман отпада), 

на основу Закона о управљању отпадом;  
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– издаје дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, на основу 
закона о хемикалијама;  

– издаје дозволе за рад стационарних извора загађивања ваздуха, на основу Закона о заштити 
ваздуха;  

– издаје интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности на основу Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. 

На захтев физичких лица поднетих искључиво у писаној форми захтева, Секретаријат издаје 
дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија. 

Поступак по жалби изјављеној на донето решење: проверава да ли је жалба допуштена и 
благовремена, као и да ли је изјављена од овлашћеног лица, израђује одговоре по жалбама које се 
упућују на одлучивање другостепеном органу, или доноси закључак о одбацивању недопуштене и 
неблаговремене жалбе, а у случају да је жалба основана и у другим законом предвиђеним 
случајевима, доноси друкчије решење о предметној ствари којим се замењује решење на које је жалба 
изјављена. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
– Поступак по пријавама и представкама грађана из делокруга послова инспекција у саставу 

Секретаријата, спроводи се тако што инспектор у складу са утврђеним овлашћењима врши 
провере навода пријава и представки и након спроведеног управног поступка доноси одлуку 
(решење или закључак) и/или изриче прекршајни налог, односно подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка и предузима мере на које је овлашћен. О предузетим мерама 
обавештава подносиоца пријаве, а ако подносилац пријаве има својство странке у управном 
поступку, доставља му се одлуку, са правном поуком на жалбу против донетог акта;  

– Жалбе против решења комуналних инспекција градских општина, против аката општинских 
органа управе надлежних за грађевинске и стамбене послове и против аката општинских 
органа управе надлежних за послове грађевинске инспекције, Секретаријат решава у складу са 
Законом о општем управном поступку. Жалба се, по правилу улаже преко првостепеног 
органа, а ако је уложена непосредно другостепеном органу, без одлагања се доставља 
првостепеном органу ради поступања у складу са овлашћењима прописаним законом, уз 
обавезу да жалбу испита и да је проследи са списима другостепеном органу или да обавести о 
одлуци коју је сам донео по жалби. 

– Поступање по захтевима за издавање извештаја о испуњености услова и захтева утврђених 
прописима о заштити животне средине за енергетски објекат и остале уређаје, инсталације или 
постројења која се користе за обављање енергетске делатности.  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
– решавање по жалбама на решења Градског центра за социјални рад о правима и услугама 

социјалне заштите;  
– ревизија решења о признатим правима и услугама социјалне заштите у складу са Законом;  
– Поступање по притужбама и представкама грађана;  
– Пружање стручне помоћи првостепеним органима;  
– Пружање стручне помоћи грађанима у циљу обезбеђивања права и услуга у области социјалне 

заштите;  
– Надзор над радом установа и пружалаца услуга социјалне заштите 
– Решавање по жалбама у другостепеном поступку по повереним пословима. 
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– По позиву удружења узимање учешћа у обележавању значајних догађаја из области борачко-
инвалидске заштите;  

– Сарадња са социјално-хуманитарним организацијама на територији Града у циљу пружања 
помоћи лицима са инвалидитетом;  

– Пријем странака и решавање по захтеву ради оставривања права на бесплатно коришћење 
посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима 

– Пријем странака и регулисање захтева за субвенције по рачуну ЈКП Инфостан 
– Писмени одговори на дописе удружења и грађана и других институција 
– Поступање по захтевима градских општина у области проширене заштите и једнократне 

помоћи корисницима давање потребних информација телефоном. 
– Решавање у првом степену о правима из области финансијске подршке породици са децом:  
– праву на дечији додатак:  
– праву на родитељски додатак;  
– праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета;  
– праву на једнократно новчано давање запосленој породиљи;  
– праву на новчано давање незапосленој породиљи;  
– праву на новчано давање породиљи;  
– праву на Новогодишњу новчану честитку мајци прворођеног дечака и прворођене девојчице 

рођених 1. јануара. 
– Попис неформалних колективних центара на територији града Београда и реализација 

пројеката за побољшање услова становања избеглица и интерно расељених лица на територији 
града Боеграда, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и пакета 
грађевинском материјала;  

– Попис неформаних насеља на територији града Београда као и учествовање у поступку 
пресељења и исељења а у складу са акционим плановима и стандардима које прописују 
важећи међународни и домаћи прописи. 

Странке у Сектору за остваривање права могу добити све информације о условима остваривања 
права, информације о току поступка решавања, копије решења о праву, као и документацију, односно 
потврде о исплатама накнада зарада за време породиљског одсуства из ранијег периода. Странке могу 
добити и сву стручну помоћ у поступку остваривања права. Такође у Сектору се врши и овера 
образаца за остваривање дечијег додатка у иностранству, као и издавање потврда да нису корисници 
права на дечији и родитељски додатак ради остваривања ових права у иностранству или ослобађања 
плаћања пореза у иностранству. 

Странке у Сектору за развој могу добити све информације о условима аплицирања на јавне 
конкурсе из области унапређења положаја особа са инвалидитетом и помоћи старијима, унапређења 
социјалне и борачко-инвалидске заштите као и унапређења положаја ромске популације на 
територији града Београда. 

Странке у Сектору за избеглице, интерно расељена лица и миграције могу добити све потребне 
информације у циљу остваривања права на стамбено збрињавање почев од аплицирања на Јавни 
позив до објављивања коначне листе изабраних корисника, укључујући и остале информације о 
правима из области социјалне заштите.  

Странке у Сектору за унапређење положаја Рома могу добити информације о стамбеном 
збрињавању породица које живе у неформалним насељима на територији града Београда, као и о 
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унапређењу њиховог положаја. Као и све информације о правима из области социјане заштите као и 
услова за њихово остварење. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат пружа следеће услуге:  

– утврђивање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи 
Захтев се подноси Секретаријату за образовање и дечју заштиту преко предшколске установе 

коју похађа дете. По поднетом захтеву, у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту. По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Градско веће града Београда. 

– утврђивање права на регресирање трошкова екскурзија у основним и средњим школама 
Захтев се подноси Секретаријату за образовање и дечју заштиту преко школе коју похађа 

ученик. О правима из Одлуке, у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју заштиту. 
По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Градско веће града Београда. 

– предузимање мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, 
васпитача или стручних сарадника и директора установа. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Секретаријат за културу, поред послова који су предвиђени Одлуком о Градској управи града 

Београда, пружа услугу заинтересованим лицима која се односи на размотрање захтева (и издавање 
одобрења) појединаца или група извођача културног или артистичког програма који су поднети за 
издавање одобрења за извођење културног или артистичког програма (певање, свирање, играње, 
пантомима, жонглирање, сликање и сл.) на површинама јавне намене и површинама у јавном 
коришћењу на територији града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Услуге које овај Секретаријат пружа заинтересованим физичким и правним лицима односе се 

пре свега на одговоре по захтевима грађана, која се предају поштом, електронском поштом, или 
преко других органа Града, а односе се на питања из делокруга послова Секретаријата утврђених 
Одлуком о градској управи града Београда. Те услуге се односе на финансирање и суфинансирање 
различитих пројеката и програма које су усмерене на школски спорт-финансирање и организовање 
различитих активности за време зимског и летњег школског распуста; финансирање термина за 
тренирање клубова за територије града Београда; суфинансирање спортских Савеза и разних 
спортских организација; финансирање и суфинасирање различитих спортских такмичења и 
манифестација као и великих такмичења од значаја за град Београд; суфинансирање клубова за 
резултате постигнуте на одређеним нивоима такмичења, суфинасирање рада јавних предузећа за које 
је Секретаријат ресорно надлежан; суфинансирање програма за младе, обезбеђење суфинансирања 
младих - ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и 
конгресима, односно другим стручним окупљањима у иностранству; обезбеђивање организовања 
семинара, стручних конференција, успoстaвљa пaртнeрствa сa удружeњимa рaди учeствoвaњa у 
припрeми прojeкaтa и сл. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Превасходно Секретаријат за послове легализације објеката издаје грађевинске и употребне 

дозволе за објекте изграђене до дана ступања на снагу Закона о легализацији објеката. Обзиром да се 
ради о врло сложеним управним поступцима пре издавања грађевинске и употребне дозволе овај 
Секретариајт упућује заинтересована лица на који начин да реше имовинско-правне односе који су у 
највећем броју случајева нерешени. Заинтересованим лицима издаје уверења о поднетим захтевима за 
легализацију конкретних објеката и то у сврху: привременог прикључења на електроенергетску, 
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гасну, телекомуникациону мрежу, даљински систем грејања, водовод и канализацију. Такође издаје 
уверења за потребе вођења оставинских расправа, и у сврху евентуалног потписивања купопродајних 
уговора. Решавању имовинско-правних односа претходи утврђивање да ли објекти, односно изведени 
радови који су предмети легализације, урбанистички испуњавају услове за легализацију. 

У оквиру послова решавања имовинско-правних односа овај Секретаријат у писаној форми даје 
обавештења заинтересованим лицима о могућности легализације објеката и на тај начин их упућује 
да имовинско-правне односе реше отуђењем или закупом земљишта са Републиком Србијом, односно 
Градом Београдом, зависно од тога ко је титулар јавне својине. 

Након решавања имовинско-правних односа врши се прегледање техничке документације и 
израђују примедбе... 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Сходно тачки 29., став 1. Упутства о изради и објављивању информатора о организацији и раду 

државног органа, у Агенцији за инвестиције и становање се не врше услуге које се непосредно 
пружају заинтересованим физичким или правним лицима, изузев услуга из делокруга рада Агенције:  

– достављање писмених информација станарима у зградама, чији је инвеститор Агенција за 
инвестиције и становање, а које се односе на динамику изградње или отклањање недостатака у 
гарантном року, а све у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
број 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 
50/2013 – Одлука УС и 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014), Одлуком о условима и 
начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београду 
(„Службени лист града Београда” број 20/2003, 9/2004, 11/2005, 4/2007, 16/2010, 37/2010, 
17/2012 и 8/2013) и Одлуком о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова у 
Београду („Службени лист града Београда” број 7/2005, 25/2005, „Службени гласник РС” број 
109/2006 – Одлука УС РС и „Службени лист града Београда” број 29/2007 и 32/2010). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА ГРАЂАНА 
Грађани могу секретаријату за послове комуналне полиције подносити пријаве, петиције и 

предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, а у хитним 
случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем, о чему комунална полиција прави 
службену забелешку. 

Секретаријат за послове комуналне полиције је дужан да грађане, на њихов захтев, обавести о 
исходу поступања. 

ПОМОЋ У ИЗВРШЕЊИМА (АСИСТЕНЦИЈА)  
Секретаријат за послове комуналне полиције пружа услуге у виду помоћи надлежним органима 

града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке скупштине града 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака (у даљем тексту: 
овлашћене организације), када по оцени надлежног органа града или овлашћене организације постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних 
полицајаца или употребе средстава принуде. 

О ангажовању комуналне полиције и о обиму и начину пружања помоћи одлучује начелник 
комуналне полиције у року од 48 часова од подношења захтева надлежног органа града, односно 
овлашћене организације. 

ХИТНЕ МЕРЕ И СПАСИЛАЧКА ФУНКЦИЈА 
Секретаријат за послове комуналне полиције предузима хитне мере заштите животне средине, 

заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности 
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града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене 
организације, о чему одмах обавештава те органе односно организације. 

У случају опасности изазване елементарним непогодама и другим облицима угрожавања 
комунална полиција учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, 
правним и физичким лицима на отклањању последица. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Организовање конференција за новинаре на које се позивају сви електронски и штампани 

медији а поводом изјава градоначелника града Београда, председника Скупштине града Београда, 
функционера Градске управе града Београда и других органа града (учешће у припреми материјала, 
позивање новинара и по потреби учесника конференције за новинаре). 

Обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини града Београда (позивање 
новинара на догађаје и обезбеђивање услова за неометано праћење рада градоначелника града 
Београда, Кабинета градоначелника града Београда, Скупштине града Београда, Градске управе града 
Београда, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд) обезбеђивање 
превоза новинара по потреби, обезбеђивање саговорника и информација неопходних за обраду тема 
везаних за рад органа града. 

Од 1.1. до 30.06.2017. године, организовано је 40 конференција за новинаре на којима су 
градоначелник града Београда, Привремени орган града Београда и представници секретаријата 
Градске управе говорили о најактуелнијим београдским темама, тј. онима које су биле посвећене 
најавама појединих догађаја у граду или детаљном образлагању активности органа Града Београда и 
Градске управе града Београда. Такође, организовано је извештавање са свих седница Скупштине 
града Београда и 615 догађаја којима су присуствовали градски функционери. 

Секретаријату за информисање у овом периоду упућено је више од 980 упита новинара (која 
садрже још више питања и потпитања) на која је одговорено достављањем детаљних информација 
израђених у сарадњи са секретаријатима Градске управе и јавним и комуналним предузећима. 

Уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести Беоинфо (прикупљање 
релевантних информација из области рада градоначелника града Београда, Кабинета градоначелника 
града Београда, Скупштине града Београда, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град 
Београд, као и градских општина и новинарска обрада информација и њихово слање београдским 
редакцијама електронским путем и објављивање на званичној интернет-презентацији града Београда 
www.beograd.rs). 

Од 1.1. до 30.06.2017. године објављено је око 4.200 информација о одлукама, акцијама, 
плановима и раду градоначелника града Београда, Скупштине града Београда, Градске управе града 
Београда, јавних комуналних предузећа, установа културе и других институција чији је оснивач град, 
као и београдских општина. 

Сектор за информисање је за време ванредне ситуације проглашене због обилних поплава 
радио све како би обавестио грађане и медије о свим догађајима од значаја за град и грађане. 
Организација је била таква да је у сваком тренутку могло да се пошаље саопштење, апел, да се 
новинар и фоторепортер упуте на лице места. На сајту града Београда објављено је више од 150 
информација од значаја за грађане, не рачунајући велики број апела, информација и саопштења који 
су прослеђени медијима (око 200), како би се што пре нашли на сајтовима свих медија и на свим 
телевизијама. 

Организовано је дежурство тако што су се пратили сви сајтови, тв емисије, програми који иду 
уживо, снимала су се гостовања и изјаве градских челника који су одмах потом састaвљани и слати 
редакцијама. 
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Урађен је и велики број (више од 3.000) фотографија са терена које су објављене на сајту града 
Београда али и прослеђене свим редакцијама. 

Уређивање и одржавање интернет-презентације града Београда www.beograd.rs (дневно 
ажурирање информација и података који се налазе на званичној интернет-презентацији града 
Београда, техничко одржавање софтвера сајта, у сарадњи са провајдером, припремање одговора на 
питања која грађани упућују путем интернета у сарадњи са надлежним градским службама, 
предузећима и општинама. 

Праћење текстова из прес-клипинга из београдских штампаних медија о раду градо-
начелника града Београда, Кабинета градоначелника града Београда, Скупштине града Београда, 
Градске управе града Београда јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град 
Београд. 

Од 1.1. до 30.06.2017. године Секретаријат је проследио 139 електронских прес- клипинга, а 
исто толико штампала у укупаном тиражу од 2.085 примерака. 

Свакодневно праћење писања штампаних и електронских медија, са посебним освртом на 
критичке текстове, и обавештавање путем SMS и мејл порука PR градоначелника, заменика и 
помоћника градоначелника, заменика начелника Градске управе града Београда - секретаријата 
Секретаријата за информисање и уредника Беоинфа. 

Припрема и издавање телефонског именика државних, градских, општинских органа, јавних 
комуналних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина града 

Од 1.1. до 30.06.2017. године урађен је и одштампан један именик у тиражу од 50 примерака, 
која су подељена кабинетима, секретаријатима и стручним службама. 

Давање мишљења за употребу грба и заставе града и припрему и праћење аката везаних за 
употребу грба и заставе града (праћење хералдичких правила и прописа, припрема измена и допуна 
градских прописа који регулишу ову област, сарадња са комуналном инспекцијом у спречавању и 
кажњавању недозвољеног коришћења градских обележја, давање одобрења и потребних мишљења 
везаних за употребу грба и заставе, као и за сва спорна питања везана за хералдику и вексикологију)  

Израђена су 66 мишљења о употреби грба града Београда и више дописа организационим 
јединицама ради спречавања недозвољеног коришћења. Пружана је стручна помоћ ради појашњења 
одређених питања везаних за област хералдике. 

Секретаријат за информисање приликом издавања ових мишљења руководи се следећим 
прописима: Одлуком о употреби грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр.37/16) и Упутством за употребу грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 35/03). 

Чување фото и библиотечке документације (фотографисање догађаја за редакцију 
„Беоинфо“, као и за акције појединих организационих јединица Градске управе града Београда, 
уређивање, архивирање и систематизовање фотодокументације везане за рад градоначелника града 
Београда, Кабинета градоначелника града Београда, Скупштине града Београда, Градске управе града 
Београда, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд. 

Од 1.1 до 30.06. 2017. године израђено је око 3.000 фотографија. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
У Одељењу за послове одбране и ванредних ситуација обављају се студијско-аналитички и 

стручно-оперативни послови који се односе на израду, руковање и чување плана одбране града 
Београда; планирање, организовање и усклађивање општих и посебних мера заштите тајности 
података; координирање рада са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова 
планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности података у складу са законом; 
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усклађује припреме и документа одбране и безбедности, заштите тајности података са правним 
субјектима на територији града Београда у складу са законом. Обављају се студијско-аналитички и 
стручно-оперативни послови који се односе на: планирање, организацију, израду и ажурирање 
акустичке студије, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и доградња система за јавно обавештавање и 
узбуњивање становништва; усклађује припреме и документа ванредних ситуација и заштите тајности 
података са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом; координирање 
рада са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова планирања припреме за 
ванредне ситуације у складу са законом. 

Одељење за правне и економске послове врши нормативно-правне и економско-финансијске 
послове који се односе на: праћење прописа и публикација, старање о примени и спровођењу одлука 
и поштовању рокова; комуникација са грађанима и давање правних савета грађанима у вези са 
конституисањем и функционисањем органа управљања зградом, остваривањем права код органа 
Градске управе града Београда, градских општина и др.; консултације и давање савета запосленима у 
вези са правним питањима у току обављања послова; израду аката о правима и дужностима 
запослених; пружање помоћи у решавању конфликтних ситуација на релацији запослени-запослени и 
запослени-странка; предлаже обуке за запослене; израду модела уговора и коначних уговора након 
спроведених поступака јавних набавки; учествовање у комисијама за јавне набавке; израду предлога 
плана јавних набавки, измена и допуна плана јавних набавки; учествовање у спровођењу поступака 
јавних набавки; вођење евиденције о јавним набавкама; израда извештаја о извршењу плана јавних 
набавки; израда предлога финансијског плана и измена и допуна финансијског плана; припрема 
захтева за плаћање и решења о преносу средстава; припрема и измена месечних квота; рад у САП 
програму; припрема финансијских извештаја; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења; 
праћење реализације финансијског плана; учествовање у припреми конкурсне документације за јавне 
набавке;  

У Сектору „Београдски позивни центар“ послови се обављају у оквиру једног одељења – 
Одељења „Позивни центар“.  

a) Одељење „Позивни центар“ обавља следеће послове: грађанима 24/7 пружа потребне 
информације о раду јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио 
обављање комуналних делатности, градских општина, градских служби и других институција 
значајних за град Београд; помаже грађанима у решавању проблема са којима се сусрећу у 
коришћењу услуга градских служби, јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град 
Београд поверио обављање комуналних делатности; обједињавање комуникације грађана са свим 
јавним комуналним предузећима и другим субјектима којима је град Београд поверио обављање 
комуналних делатности кроз јединствени информациони систем, који врши пријем и обраду захтева 
грађана, прослеђивање захтева надлежним јавним комуналним предузећима и другим субјектима 
којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности и праћење тока решавања захтева; 
обезбеђивање техничких, оперативних и организационих ресурса за комуникацију и координацију 
свих јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање 
комуналних делатности; омогућавање интегралног праћења рада јавних комуналних предузећа и 
других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, статистичку 
обраду и анализу резултата рада јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град 
Београд поверио обављање комуналних делатности у сврху планирања и управљања градским 
ресурсима; редовно извештавање о стању у делатностима које обављају јавна комунална предузећа и 
други субјекти којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности и пружање 
сервисних информација за јавност; формирање стално ажурне базе података о стању градских 
комуналних система о потребама и проблемима грађана која је од изузетне важности за унапређење 
живота у граду Београду и јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд 
поверио обављање комуналних делатности. 
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У Сектору за праћење, координацију, управљање и комуникације послови се обављају у 
оквиру два одељења:  

а) Одељење за праћење, координацију и управљање обавља студијско-аналитичке, стручно-
оперативне и информатичке послове који се односе на координацију активности јавних комуналних 
предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, 
стручних служби и секретаријата Градске управе града Београда који су од значаја за град Београд; 
обављање послова координације инфраструктурних радова у граду Београду, прикупљање 
информација и вођење евиденције о њима и обрађивање извештаја за потребе Градске управе града 
Београда, градских предузећа и медија; ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана 
инфраструктурних радова на почетку сваке године; праћење извештавања медија и анализирање 
прилога везаних за рад јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд 
поверио обављање комуналних делатности; припремање и упућивање примедби и предлога за 
унапређење комуникације са грађанима. 

Обављање послова координације активности јавних комуналних предузећа и других субјеката 
којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, стручних служби и секретаријата 
Градске управе града Београда са привредним субјектима и организацијама, који организују јавне 
манифестације од значаја за град Београд; учествовање у организацији и реализацији јавних 
манифестација и догађаја од значаја за град Београд и предузима мере у циљу реализације; 
обрађивање информација о јавним манифестацијама; учествовање у свим фазама израде оператерског 
корисничког програма и аналитичког материјала за потребе рада на ажурирању апликације везане за 
систем „Чворишта“ и званичне апликације града Београда. 

б) Одељење за комуникације обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове 
који се односе на: уређивање Портала комуналног система града Београда, ажурирање Фејсбук и 
Твитер странице Секретаријата; ажурирање апликација за мобилне телефоне; припремање саопштења 
за медије везана за рад Београдског позивног центра и израду аналитичких материјала из области 
односа са јавношћу од значаја за рад Службе; сарадњу са инфо службама јавних комуналних 
предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, са 
градским општинама, стручним службама и секретаријатима Градске управе града Београда; 
планирање и организацију промотивних акција и осталих облика комуникације који промовишу 
активности Градске управе града Београда, јавних предузећа и установа чији је оснивач град Београд; 
припремање публикација и промотивних материјала намењених грађанима у циљу благовременог 
обавештавања и едукације и учествовање у изради публикација и других материјала из области 
односа са јавношћу у електронском и штампаном облику; ажурирање базе података о медијима и 
инфо службама јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд обављање 
комуналних делатности, градских општина, стручних служби и секретаријата Градске управе града 
Београда; израду оператерских корисничких програма и аналитичког материјала за потребе 
Београдског позивног центра. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Служба пружа услуге из надлежности искључиво за запослене у органима града Београда и у 

организационим јединицама Градске управе града Београда. 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки у смислу одредаба Упутства за 

израду и објављивање информатора о раду државног органа не пружа услуге заинтересованим 
лицима. 

 
Повратак на садржај. 
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ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
На сајту сваке градске општине на територији града Београда, у делу који се односи на лична 

стања грађана и матичне књиге, заинтересовано лице може покренути поступак за добијање услуге. 
За сваку услугу посебно је наведена потребна документација, висина такси, број жиро рачуна, место 
набавке обрасца за пружање услуге, место предаје документације, место решавања предмета, радно 
време са странкама као и телефони за информације. 

У свим одељењима и одсецима за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна 
права заинтересована лица могу да on-line наруче изводе из матичних књига на домаћем и 
међународном обрасцу и уверења о држављанству, који се, по захтеву странака, достављају на кућну 
адресу уз наплату одговарајуће републичке административне таксе и цену доставе. На територији 
града Београда документи се достављају у року од 1 до 3 радна дана, а рок за достављање ван 
Београда је 1 до 5 радних дана и достава је поштом поузећем. 

Инспекцијски надзор од стране Управне инспекције врши се непосредно или се захтева 
извештај по поднетом акту од органа државне управе или посебне организације (које решавају о 
правима и обавезама грађана). 

О спроведеном инспекцијском надзору, управни инспектор сачињава записник, који се 
доставља руководиоцу надзираног органа а обавезно и државном органу који врши надзор над радом 
надзираног органа односно коме надзирани орган одговара за рад. 

Ако надзирани орган у остављеном није отклонио записником утврђене незаконитости, 
неправилности и недостатке, управни инспектор је дужан да донесе решење којим налаже мере и 
одређује рок за њихово отклањање. 

Захтев за пружање статистичких услуга подноси се у писаној форми (пошта, факс), у 
електронској форми (e-мail: zisoffice@beograd.gov.rs, скидањем формулара са веб-сајта: страница 
„Сервиси”, https: //zis.beograd.gov.rs/ или личним контактом. 

Потребно је да захтев садржи: обележја, односно варијабле које се траже, временску тачку 
(месец, квартал, годину, временске серије) и територијални ниво за који се траже подаци. 

Обраду захтева врши једна или више надлежних организационих јединица Сектора статистике. 
Захтеви корисника за статистичким подацима који нису предвиђени петогодишњим програмом и 
годишњим плановима званичне статистике, а за чије је испуњење потребна додатна обрада и посебно 
ангажовање запослених, решавају се о трошку корисника (посебни захтеви). Давање података по 
посебним захтевима одобрава секретар Секретаријата за управу. 

Цена услуге се утврђује на основу Ценовника услуга организационих јединица Градске управе 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 125/2016). 

Овде може да се оствари увид у ценовник:  
http: //www.sllistbeograd.rs/pdf/2016/125-2016.pdf#view=Fit&page=124 
На услуге по тарифама примењује се Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист 

града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17)  
Овде може да се оствари увид у таксе:  
http: //www.sllistbeograd.rs/pdf/2017/67-2017.pdf#view=Fit&page=2 
Подаци се дају у електронској или папирној форми или путем телефона. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
– Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција 

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обвезника, његовог 
законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника. 

Захтев се подноси општинском одељењу Секретаријата за јавне приходе, према месту 
регистрованог седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, месту пребивалишта 
пореског обвезника физичког лица, односно према месту где је подносилац захтева евидентиран као 
порески обвезник. 

Захтев се подноси у писаној форми, на обрасцу који се може преузети на интренет страни 
Секретаријата за јавне приходе (интернет адреса Града Београда www.beograd.rs, линк “Секретаријат 
за јавне приходе”). 

Захтев треба да буде поднет од овлашћеног лица, уредно попуњен тачним подацима и 
потписан. Ако захтев подноси порески обвезник правно лице и предузетник, потпис на захтеву мора 
бити оверен печатом. 

Уз захтев се прилаже и доказ о плаћеној Градској административној такси према Таксеној 
тарифи Одлуке о локалним административним таксама.  

У складу са законом којим се уређује општи управни поступак, надлежна одељења 
Секретаријата за јавне приходе уверења издају по правилу истог дана када је странка поднела захтев, 
а најкасније у у року од осам дана. 

– Упит стања преко интернета 
На интернет адреси Града Београда www.beograd.rs налази се линк “Секретаријат за јавне 

приходе”. Употребом наведеног линка, отвара се интернет страна на којој постоји ближе упутство у 
вези приступа упиту стања и са које обвезник као регистрован корисник система може користити 
услуге увида у стање на пореским рачунима.  

Захтев за отварање корисничког налога и лозинке за упит стања преко интернета, обвезници 
могу поднети преко интернета, поштом или непосредно у било ком општинском одељењу 
Секретаријата за јавне приходе.  

Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник или лице које он 
овласти, искључиво преузима непосредно у било ком општинском одељењу Секретаријата за јавне 
приходе. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено, а овлашћење за правно лице мора бити 
печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Заинтересована физичка и правна лица могу упутити захтев електронским путем и писаним 

путем. Према интерним процедурама, Секретаријат припрема одговоре и прослеђује га странци. 
Уколико је у питању интернет питање, упућено преко Службе за информисање, одговор се не 
прослеђује странци непосредно, већ преко наведене Службе. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Услуге које овај Секретаријат пружа заинтересованим физичким и правним лицима односе се 

пре свега на поступање по захтевима грађана, која се предају поштом, електронском поштом, или 
преко других органа Града, а односе се на питања из делокруга послова Секретаријата утврђених 
Одлуком о градској управи града Београда. Такође, овај Секретаријат решава у другом степену, 
поводом жалби на решења ЈКП „Београдске електране” о прикључењу на систем даљинског грејања, 
а сагласно одредбама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Рокови поступања 
запослених утврђени су интерним упутством Секретара, односно Законом, у зависности од 
конкретног случаја. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
Приликом пружања услуга ради техничког-регулисања саобраћаја на територији града Београда 

Секретаријат доноси појединачна акта којима уређује режим саобраћаја, решава у управном и 
вануправном поступку по захтевима странака. 

а) у управном поступку:  
доноси решења о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, о 

паркирању теретних моторних возила мимо утрврђеног режима саобраћаја, о заузећу јавне површине, 
о постављању објеката за оглашавање односно средстава за оглашавање, за коришћење посебно 
обележеног места за паркирање путничког возила;  

б) у вануправном поступку:  
даје тумачења, објашњења односно мишљења о примени прописа из области саобраћаја, даје 

саобраћајно техничке услове за израду планских докумената и локацијску дозволу, даје мишљења за 
израду урбанистичко-техничких докумената, сагласност за заузеће јавне површине, потврде о даљој 
важности сагласности за зузеће јавне површине,  

1.  Решења за раскопавање – заузеће јавне саобраћајне површине грађевинским материјалом, ради 
извођења радова на довођењу инфраструктуре и објеката у функцију. 
Физичко или правно лице подноси захтев преко писарнице градске управе (ул. 27. марта, бр. 

43-45) и уз захтев прилаже:  
– Решење о одобрењу за изградњу (одговарајућа дозвола по Закону о планирању и изградњи са 

изјавом о датуму почетка и завршетка радова)  
– Сагласност организационе јединице градске управе на одговарајућу организацију саобраћаја 
– Оверени пројекат са изводом из плана подземних инсталација 
– Доказ о обезбеђењу средстава за поправку улице 
– Доказ о уплати административне таксе за захтев 
– Доказ о уплати административне таксе за решење 

По добијању захтева доноси се решење и исто се доставља подносиоцу захтева. 
– Правно или физичко лице незадовољно добијеним решењем може упутити жалбу Градском 

већу града Београда (поука о правном леку је саставни део сваког решења), која се предаје 
преко првостепеног органа на писарници градске управе (ул. 27. марта, бр. 43-45). 

2. Решења за заузеће – заузеће јавне саобраћајне површине грађевинским материјалом, ради 
изградње објеката. 
Физичко или правно лице подноси захтев преко писарнице градске управе (ул. 27. марта, бр. 

43-45) и уз захтев прилаже:  
– Решење о одобрењу за изградњу (одговарајућа дозвола по Закону о планирању и изградњи са 

изјавом о датуму почетка и завршетка радова)  
– Сагласност организационе јединице градске управе на одговарајућу организацију саобраћаја 
– Доказ о уплати административне таксе за захтев 
– Доказ о уплати административне таксе за решење 

По добијању захтева доноси решење и исто доставља подносиоцу захтева. 
Правно или физичко лице незадовољно добијеним решењем може упутити жалбу Градском 

већу града Београда (поука о правном леку је саставни део сваког решења). 
Жалба се предаје предаје преко првостепеног органа на писарници градске управе (ул. 27. 

марта, бр. 43-45). 
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3. Решења за постављање објеката односно средстава за оглашавање. 
Физичко или правно лице подноси преко писарнице градске управе (ул. 27. марта, бр. 43-45) и 

уз захтев прилаже:  
– Документацију која га легитимише као власника/корисника, односно сагласност 

власника/корисника објекта на који се поставља средство за оглашавање;  
– Сагласност Завода за заштиту споменика културе, у случајевима када се средство поставља у 

зони заштите или на заштићени објекат;  
– Пројекат средства за оглашавање који израђује овлашћена пројектна организација и који је 

прописно комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли 
(Пројекат треба да садржи технички опис, техничке цртеже са тачним положајем средства за 
оглашавање, статички прорачун и доказ носивости и стабилности одговарајућег 
конструктивног решења носача средства за оглашавање са детаљима монтаже носача и 
пројекат електро инсталација за осветљена или просветљена средства за оглашавање, са 
описом начина промене рекламног садржаја и замене расветних тела);  

– Електроенергетску сагласност на појекат, ако се захтев подноси за осветљено или 
просветљено средство за оглашавање;  

– Друге сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за 
противпожарну заштиту, за ваздушни саобраћај и др.);  

– Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре. 
По добијању захтева доноси се решење и исто доставља подносиоцу захтева 
Жалба се предаје предаје преко првостепеног органа на писарници градске управе (ул. 27. 

марта, бр. 43-45). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Захтеви ради пружања услуга достављају се Секретаријату за заштиту животне средине: преко 

Писарнице Градске управе града Београда (непосредном предајом или путем поште); електронском 
поштом, преко beoeko@beograd.gov.rs 

У зависности од начина на који је захтев поднет, као и од предмета захтева, Секретаријат 
поступа на следећи начин:  

– ако је захтев поднет ради достављања информације, података, доказа, давање одговора или 
пружање сличних услуга о питањима из делокруга Секретаријата, одговара се на начин како 
то захтева подносилац и у роковима који су прописани, а најдуже у року од 30 дана од дана 
пријема захтева;  

– ако је захтев поднет ради одлучивања, односно утврђивања услова и мера или одобравања 
извођења, рада, престанка рада и других активности спроводе се прописани поступци, у 
прописаним роковима, у оквиру којих се нужно спроводе прописане активности, као и 
активности које нису прописане и које Секретаријат спроводи ради обезбеђења других доказа 
и утврђивања чињеница на којима ће заснивати правилну одлуку и с тим у вези:  

– анализа и провера података и приложене документације и доказа, обилазак локације и 
окружења и непосредан увид на терену, сагледавање могућности и ограничења, примењивости 
предложеног пројекта и програма мера заштите животне средине, прибављање мишљења 
других заинтересованих органа и организација, анализа усклађености поднетог захтева са 
другим релевантним плановима и програмима, провера испуњености услова у погледу метода 
рада, упоредна анализа података из захтева и података из специфичних база података 
(регистар загађивача, еколошки атлас, планска документација и сл), консултације са стручним 
институцијама и независним стручњацима, анализа закона и других прописа, упутстава и др. 
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– израда решења и других аката којима се усваја захтев и одобрава планирана активност, 
односно рад постројења и утврђују услови или одбијање захтева. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
– Поступак по пријавама и представкама грађана из делокруга послова инспекција у саставу 

Секретаријата, спроводи се тако што инспектор у складу са утврђеним овлашћењима врши 
провере навода пријава и представки и након спроведеног управног поступка доноси одлуку 
(решење или закључак) и/или изриче прекршајни налог, односно подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка и предузима мере на које је овлашћен. О предузетим мерама 
обавештава подносиоца пријаве, а ако подносилац пријаве има својство странке у управном 
поступку, доставља му се одлуку, са правном поуком на жалбу против донетог акта;  

– Жалбе против решења комуналних инспекција градских општина, против аката општинских 
органа управе надлежних за грађевинске и стамбене послове и против аката општинских 
органа управе надлежних за послове грађевинске инспекције, Секретаријат решава у складу са 
Законом о општем управном поступку. Жалба се, по правилу улаже преко првостепеног 
органа, а ако је уложена непосредно другостепеном органу, без одлагања се доставља 
првостепеном органу ради поступања у складу са овлашћењима прописаним законом, уз 
обавезу да жалбу испита и да је проследи са списима другостепеном органу или да обавести о 
одлуци коју је сам донео по жалби. 

– Поступање по захтевима за издавање извештаја о испуњености услова и захтева утврђених 
прописима о заштити животне средине за енергетски објекат и остале уређаје, инсталације или 
постројења која се користе за обављање енергетске делатности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
У Сектору за социјалну и борачко-инвалидску заштиту врше се поверени послови које је 

Република поверила Граду у складу са законом.  
Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите решава, као другостепени орган 

одлучивања, по жалбама на решења Градског центра за социјални рад у Београду о правима 
прописаним по Закону о социјалној заштити и то:  

– Прaву нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ које припaдa пojeдинцу, oднoснo пoрoдици, кojи свojим 
рaдoм, прихoдимa oд имoвинe или из других извoрa oствaруjу прихoд мaњи oд изнoсa нoвчaнe 
сoциjaлнe пoмoћи утврђeнoг зaкoнoм.  

– Праву на увећану и врeмeнски oгрaничeну новчану социјалну помоћ које имају пojeдинaц кojи 
je нeспoсoбaн зa рaд, oднoснo пoрoдицa чиjи су сви члaнoви нeспoсoбни зa рaд и 
jeднoрoдитeљскa пoрoдица.  

– Праву на додатак за помоћ и негу другог лица које имa лицe кoмe je збoг тeлeснoг или 
сeнзoрнoг oштeћeњa, интeлeктуaлних пoтeшкoћa или прoмeнa у здрaвствeнoм стaњу 
нeoпхoднa пoмoћ и нeгa другoг лицa дa би зaдoвoљилo свoje oснoвнe живoтнe пoтрeбe. 

– Праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица за лице за које је, на основу прописа о 
пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном 
основу или да има органски трајни поремећај неуролошког или психичког типа и лице које 
има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два 
основа. 

– Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите решава, као другостепени орган 
одлучивања, по жалбама на решења Градског центра за социјални рад у Београду о правима и 
услугама прописаним Одлуком о правима и услугама социјалне заштите и то:  
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– Jeднoкрaтнa пoмoћ oбeзбeђуje сe лицу кoje сe изнeнaдa или трeнутнo нaђe у стaњу сoциjaлнe 
пoтрeбe, кao и лицу кoje сe упућуje нa дoмски или пoрoдични смeштaj, a кoje нeмa срeдстaвa 
дa oбeзбeди oдeћу, oбућу и трoшкoвe прeвoзa нeoпхoднe зa рeaлизaциjу смeштaja.  

– Пoврeмeну jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ мoгу дa oствaрe учeници oснoвних и срeдњих шкoлa 
чиje су пoрoдицe кoрисници прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ, дeцa и млaди кojи кoристe 
услугу дoмскoг или пoрoдичнoг смeштaja и дeцa и млaди сa тeлeсним инвaлидитeтoм кojи 
кoристe услугу стaнoвaњa уз пoдршку, зa трoшкoвe прeвoзa oд мeстa стaнoвaњa дo oбрaзoвнe 
устaнoвe и нaзaд - дo висинe нajнижe цeнe jaвнoг линиjскoг прeвoзa, пoд услoвoм дa сe 
трoшкoви прeвoзa нe oбeзбeђуjу пo другoм oснoву.  

– Интeрвeнтну jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ мoгу дa oствaрe:  
– пojeдинaц и пoрoдицa кojимa je eлeмeнтaрнoм нeпoгoдoм пoтпунo oштeћeн стaн кojи кoристe 

пo oснoву влaсништвa или пo oснoву зaкупa нa нeoдрeђeнo врeмe, бeз oбзирa нa висину 
прихoдa пojeдинцa, oднoснo пoрoдицe - у изнoсу oд jeднe дo три зaрaдe;  

– пoрoдицa у кojoj je нeсрeћним случajeм нaступилa смрт jeднoг или вишe члaнoвa пoрoдицe, a 
чиjи прихoди у прeтхoднa три мeсeцa нe прeлaзe jeдну прoсeчну зaрaду исплaћeну у 
прeтхoднoм мeсeцу - у изнoсу oд jeднe дo пeт зaрaдa;  

– пojeдинaц и пoрoдицa у кojoj je члaн пoрoдицe пoтпунo нeспoсoбaн зa рaд, пoд услoвoм дa 
прихoд у прeтхoднa три мeсeцa нe прeлaзи jeдну прoсeчну зaрaду исплaћeну у прeтхoднoм 
мeсeцу и дa oсим стaмбeнoг прoстoрa кojи oдгoвaрa пoтрeбaмa пojeдинцa oднoснo пoрoдицe и 
зeмљиштa у пoвршини oд 0,5 хa нeмa других нeпoкрeтнoсти - у изнoсу дo jeднe зaрaдe;  

– пojeдинaц oднoснo пoрoдицa, кoja je стaмбeнo угрoжeнa и тo зa плaћaњe зaкупнинe, пoд 
услoвoм дa прихoди у прeтхoднa три мeсeцa нe прeлaзe jeдну прoсeчну зaрaду исплaћeну у 
прeтхoднoм мeсeцу, и дa je oн или члaн пoрoдичнoг дoмaћинствa пoтпунo нeспoсoбaн зa рaд - 
у изнoсу дo jeднe зaрaдe;  

– пojeдинaц oднoснo пoрoдицa, кoja je стaмбeнo угрoжeнa, и тo зa пoбoљшaњe услoвa 
стaнoвaњa, пoд услoвoм дa прихoди у прeтхoднa три мeсeцa нe прeлaзe jeдну прoсeчну зaрaду 
исплaћeну у прeтхoднoм мeсeцу, и дa je oн или члaн пoрoдичнoг дoмaћинствa пoтпунo 
нeспoсoбaн зa рaд - у изнoсу oд jeднe дo пeт зaрaдa.  

– Стaлну нoвчaну пoмoћ могу да остваре:  
– кoрисници прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ у изнoсу oд 10% oд пунoг изнoсa нoвчaнe 

сoциjaлнe пoмoћи утврђeнe oдрeдбaмa Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити, пoд услoвoм дa je 
пojeдинaц oднoснo сви члaнoви пoрoдицe нeспoсoбни зa рaд у смислу Зaкoнa o сoциjaлнoj 
зaштити. 

– рoдитeљи трojки, чeтвoрки, пeтoрки, шeстoрки и дуплих близaнaцa, и тo:  
o рoдитeљи дeцe прeдшкoлскoг узрaстa - у изнoсу oд jeднe прoсeчнe зaрaдe;  
o рoдитeљи дeцe oснoвнoшкoлскoг узрaстa - у изнoсу oд двe прoсeчнe зaрaдe;  
o рoдитeљи дeцe кoja пoхaђajу срeдњу шкoлу дo крaja шкoлoвaњa, a нajдужe дo 20. 

гoдинe живoтa, a кoja сe финaнсирajу из буџeтa - у изнoсу oд три прoсeчнe зaрaдe.  
– Дeцa бeз рoдитeљскoг стaрaњa, кoрисници услугe дoмскoг или пoрoдичнoг смeштaja кoja су 

спoсoбнa зa рaд, у мeсeчнoм изнoсу 50% oд зaрaдe, oд дaнa прeстaнкa услугe смeштaja дo 
зaснивaњa рaднoг oднoсa, a нajдужe гoдину дaнa, пoд услoвoм дa нajмaњe двe гoдинe прe 
зaвршeткa шкoлoвaњa имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.  

– Лицe (жeнa и мушкaрaц) прeмa кoмe je извршeнo нaсиљe у пoрoдици пoд услoвoм дa сe, кao 
жртвa пoрoдичнoг нaсиљa, нaлaзилo нa eвидeнциjи Грaдскoг цeнтрa, држaвнoг oргaнa (MУП, 
суд), или пружaoцa услугa сoциjaлнe зaштитe, кojи je зa тo лицeнцирaн.  
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– Срeдствa зa личнe пoтрeбe oбeзбeђуjу сe кoриснику приврeмeнoг смeштaja у прихвaтилиштe 
зa жeнe жртвe нaсиљa у пoрoдици зa врeмe дoк трaje услугa смeштaja, укoликo кoрисник нe 
мoжe сaм дa их oбeзбeди из прихoдa и примaњa кoja oствaруje пo oснoву рaдa, oднoснo oд 
прихoдa oд имoвинe.  

– Прaвo нa бeсплaтни oбрoк мoгу дa кoристe пojeдинaц и пoрoдицa кoрисници прaвa нa нoвчaну 
сoциjaлну пoмoћ,2) лицa чиjи прихoд пo члaну дoмaћинствa нe прeлaзи 50% минимaлнe зaрaдe 
зa мeсeц кojи прeтхoди мeсeцу у кoмe je пoднeт зaхтeв пoд услoвoм дa су стaрa и изнeмoглa 
лицa чиjи срoдници нису у мoгућнoсти дa им oву пoмoћ пружe, или да имajу у пoрoдици лицe 
кoje je oствaрилo прaвo нa дoдaтaк зa пoмoћ и нeгу другoг лицa. 

– Прaвo нa стипeндиjу имajу учeници срeдњих шкoлa и студeнти кoрисници прaвa нa нoвчaну 
сoциjaлну пoмoћ, прaвa нa дoдaтaк зa пoмoћ и нeгу другoг лицa и прaвa нa увeћaни дoдaтaк зa 
пoмoћ и нeгу другoг лицa и услугe дoмскoг или пoрoдичнoг смeштaja, пoд услoвoм дa сe 
њихoвo шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa Рeпубликe Србиje.  

– Пoсeбнo oргaнизoвaни прeвoз oсoбa сa инвaлидитeтoм oбeзбeђуje сe зa пoтрeбe oсoбa кoje збoг 
инвaлиднoсти нe мoгу сaмoстaлнo дa кoристe jaвни линиjски прeвoз.  

– Пoмoћ у кући oбeзбeђуje сe лицимa кoja услeд стaрoсти, хрoничнe бoлeсти или инвaлидитeтa 
имajу oгрaничeнe физичкe и психичкe спoсoбнoсти дa зaдoвoљe свaкoднeвнe oснoвнe личнe и 
живoтнe пoтрeбe. Помоћ у кући обeзбeђуje сe пружaњeм пoмoћи у зaдoвoљaвaњу 
eгзистeнциjaлних пoтрeба.  

– Днeвни бoрaвaк дeцe и млaдих сa смeтњaмa у рaзвojу дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa 
(тeлeснe, интeлeктуaлнe, мeнтaлнe, сeнзoрнe, гoвoрнo-jeзичкe, сoциo-eмoциoнaлнe, 
вишeструкe) oбeзбeђуje сe у трajaњу oд 12 сaти днeвнo свaкoг рaднoг дaнa у сeдмици. 

– Днeвни бoрaвaк oдрaслих лицa сa смeтњaмa у рaзвojу (тeлeснe, интeлeктуaлнe, сeнзoрнe или 
мeнтaлнe тeшкoћe или тeшкoћe у кoмуникaциjи) oбeзбeђуje сe у трajaњу oд 12 сaти днeвнo 
свaкoг рaднoг дaнa у сeдмици, oсим субoтoм и нeдeљoм.  

– Лични прaтилaц дeтeтa дoступaн je дeтeту сa инвaлидитeтoм, oднoснo сa смeтњaмa у рaзвojу, 
кoмe je пoтрeбнa пoдршкa зa зaдoвoљaвaњe oснoвних пoтрeбa у свaкoднeвнoм живoту у 
oблaсти крeтaњa, oдржaвaњa личнe хигиjeнe, хрaњeњa, oблaчeњa и кoмуникaциje сa другимa, 
пoд услoвoм дa je укључeнo у вaспитнo-oбрaзoвну устaнoву, oднoснo шкoлу, дo крaja рeдoвнoг 
шкoлoвaњa, укључуjући зaвршeтaк срeдњe шкoлe.  

– Услуге пeрсoнaлнe aсистeнциje дoступнe су пунoлeтним лицимa сa инвaлидитeтoм сa 
прoцeњeним I или II стeпeнoм пoдршкe, у склaду сa прoписaним стaндaрдимa зa пружaњe 
услугa сoциjaлнe зaштитe, кoja oствaруjу прaвo нa увeћaни дoдaтaк зa пoмoћ и нeгу другoг 
лицa, спoсoбнa су зa сaмoстaлнo дoнoшeњe oдлукa, рaднo су aнгaжoвaнa или су aктивнo 
укључeнa у рaд рaзличитих удружeњa грaђaнa, спoртских друштaвa, пoлитичких пaртиja и 
других oбликa друштвeних aктивнoсти, oднoснo укључeнa су у рeдoвни или индивидуaлни 
oбрaзoвни прoгрaм. 

– Приврeмeни смeштaj у прихвaтилиштe зa жeнe жртвe нaсиљa у пoрoдици oбeзбeђуje сe жeни 
жртви нaсиљa, кojoj je нeoпхoднo oсигурaти бeзбeднoст, у ситуaциjи кoja зaхтeвa нeoдлoжнo 
издвajaњe из пoрoдицe рaди спрeчaвaњa вршeњa нaсиљa нaд њoм, a у циљу зaдoвoљaвaњa 
oснoвних пoтрeбa у виду: смeштaja, исхрaнe, прaвнe пoдршкe, пoдршкe при зaпoшљaвaњу и 
других oбликa пoдршкe. Пoрeд жeнe жртвe нaсиљa у пoрoдици, смештај мoгу дa oствaрe и 
дeцa жртвe. 

У Одсеку за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите решава се у 
другостепеном поступку, по жалбама на решења донетим у првом степену од стране надлежних 
општинских органа управе и врши ревизија решења по закону.  
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У Одсеку за друге облике материјалне помоћи и подршке у првом степену решава се по захтеву 
за остваривање статуса енергетски угроженог купца на основу Уредбе о енергетски угроженом купцу 
и о праву на бесплатно коришћење обележених паркинг места на општим паркиралиштима особа са 
инвалидитетом у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно 
коришћење обележених паркиинг места на јавним општим паркиралиштима и додељују се субвенције 
на трошкове комуналних услуга које се остварују путем ЈКП Инфостан технологије на основу 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана и Одлуке о утврђивању категорија корисника 
које остварују право на субвенционисану цену комуналаних услуга.  

УСектору за остваривање права врше се поверени послови које је Република поверила Граду у 
складу са законом. 

Дечји додатак 
Дечји додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин 

Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту 
преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду 
рођења у породици, од дана поднетог захтева. 

Цензус за остваривање права на дечији додатак утврђује Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања за сваки месец, по правилу средином месеца за текући месец. 
Информације о висини актуелног цензуса могу се добити у Секретаријату за социјалну заштиту. 
Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход по члану породице остварен у три 
месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази цензус 

Родитељски додатак 
Право на родитељски додатак грађани Београда остварују у Секретаријату за социјалну 

заштиту, 27. марта 43-45. 
Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете, под 

условом:  
– да је држављанин Републике Србије;  
– да има пребивалиште у Републици Србији;  
– да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено 

осигурање. 
Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева 

за новорођено дете. 
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој живи 

плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000.000 динара. 
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе и 

раде у иностранству. 
Захтев за остваривање права на родитељски додатак може се поднети најкасније до навршених 

шест месеци старости детета. 
Отац детета, држављанин Републике Србије чија је супруга страни држављанин, може 
остварити право на родитељски додатак под истим условима као и мајка детета држављанка 
Републике Србије. 
Накнада зараде за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета 

1. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета 
остварују:  
1.1.  породиље запослене код правних и физичких лица;  
1.2.  породиље која самостално обављају делатност. 
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Накнада зараде утврђује се у висини просечне основне зараде за 12 месеци који претходе 
месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане за минули рад, а највише до пет просечних 
месечних зарада у Републици Србији. 

Пун износ накнаде зараде припада породиљи под условом да је непосредно пре остваривања 
овог права била у радном односу и по том основу остваривала зараду, или накнаду зараде, односно 
самостално обављала делатност више од шест месеци непрекидно. Породиљи која је била у радном 
односу, од три до шест месеци припада 60 одсто, а породиљи у рандом односу до три месеца припада 
30 одсто од износа накнаде зараде. 

Месечни износ накнаде зараде не може бити мањи од минималне зараде утврђене за месец у 
којем се врши исплата. 

Обрачун и исплату накнаде зараде врши послодавац истовремено са обрачуном и исплатом 
зарада запосленима. 

Послодавцу се врши рефундација исплаћених средстава по достављању доказа да је исплатио 
накнаду зараде породиљи. 

Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од 
родитеља детета млађег од 5 година коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна 
посебна нега, 

Право на новчано давање незапосленој породиљи 
Право на новчано давање има незапослена породиља за свако дете рођено у једном порођају у 

износу од 25.000 динара једнократно, 
Незапослена породиља може остварити право на новчано давање ако је укупни месечни приход 

по члану домаћинства, укључујући новорођено дете – децу, остварен у периоду од три месеца који 
претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, мањи од 10.000 динара. Уколико има 
пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из 
Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са 
статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на 
територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији 
града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета 

Право на новчано давање породиљи 
Право на једнократно новчано давање има породиља за свако дете рођено у једном порођају, у 

износу од 10.000 динара, без обзира на број претходно рођене деце. 
Ово право породиља има без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на 

територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово 
и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из 
Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и 
породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, 
најмање годину дана пре дана рођења детета. 

Право на новчанa давањa породиља остварује на основу поднетог захтева у року од шест 
месеци од дана рођења детета. 

У Сектору за унапређење положаја Рома обављају се послови из делокруга изворних 
послова Града, који се односе на:  

– стручно учешће у изради стратегије града Београда за унапређење положаја Рома и 
припадајућих акционих планова;  

– спровођење акционих планова Секретаријата, усвојених од стране Градског већа, а по питању 
расељавања и унапређења животних услова ромских породица, укључујући и јавне позиве за 
стамбено збрињавање ромских породица из неформалних и новоформираних насеља;  
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– стручно учешће у пословима расељавања неформалних насеља на територији Града у 
организационо-техничком смислу, из делокруга Секретаријата;  

– предлагање и креирање сарадње са градским општинама у циљу унапређења услова живота 
ромских породица, из делокруга Секретаријата;  

– сарадњу са представницима евидентираних неформалних насеља у припреми и током 
расељавања и социјалне инклузије, из делокруга Секретаријата;  

– прикупљање и вођење евиденције о броју мобилних стамбених јединица у новоформираним 
насељима;  

– прикупљање податка и вођење евиденције о лицима у неформалним насељима и у 
новоформираним насељима у којима су смештене породице расељене из неформалних насеља, 
из делокруга Секретаријата, у складу са Законом;  

– координацију активности и унапређење односа са цивилним сектором у циљу унапређења 
положаја лица из неформалних насеља на територији града;  

– старање о благовременом обавештавању јавности о збрињавању расељених лица;  
– сарадњу са надлежним институцијама у циљу побошљања услова живота у социјалним 

становима и новоформираним насељима у којима су смештене социјално угрожене породице, 
али и породице расељене из неформалних насеља, из делокруга Секретаријата;  

– помоћ лицима расељеним из неформалних насеља и корисницима социјалних станова у 
остваривању права и одговарање на представке грађана, из делокруга Секретаријата 

Поступак пружања услуга Сектора за избеглице, интерно расељена лица и миграције 
У циљу побољшања услова становања избеглица и интерно расељених лица, град Београд – 

Секретаријат за социјалну заштиру објављује Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи 
при куповини сеоских кућа са окућницом и пакета грађевинског материјала.  

Заинтересоване избеглице и интерно расељена лица, при конкурисању на јавне позиве, 
достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства: Попуњен образац пријаве, 
фотокопију избегличке легитимације или легитимације интерно расељеног лица/Решење о 
признавању, укидању или престанку избегличког статуса обавезно за подносиоца захтева, као и за 
остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице или Потврду 
Комесаријата за избеглице и миграције РС да је лице евидентирано као интерно расељено лице; 
фотокопију личне карте за све чланове домаћинства са 16 и више година; Извод из матичне књиге 
рођених за децу млађу од 16 година; Изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве и 
чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којим могу 
да реше своје стамбено питање; Да не поседује непокретност у држави порекла (за избеглице) или 
другој држави, а којим могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене 
или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла или у другој 
држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање (за избеглице); да нису укључени у неки 
други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у РС или земљи порекла и да нису остварили 
трајно решење пресељена у трећу државу; уверење о имовинском стању из Републичког геодетског 
завода-Службе за катастар непокретности за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног 
домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и 
чланови његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину; доказ о проходима и 
доказ о школовању; доказ о власништву/праву коришћења над непокретношћу; дозвола за градњу 
или потврда надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњењу и уверење 
надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за 
индивидуалну стамбену градњу (Информација о локацији). 

Сваким појединачним Јавним позивом могу се утврдити додатни услови реализације помоћи 
који су предвиђени донаторским уговорима и програмима.  
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Након истека јавног позива, Комисија именована од стране Градоначелника града Београда, 
прегледа пристигле пријаве и на основу прописане процедуре врши избор корисника помоћи за 
стварање/побољшање услова становања након чега се објављеује Предлог листе, а након истека рока 
за приговор/жалбу и Коначна листа 

У Сектору за економско-правне послове обављају се послови који се односе на:  
– израду, планирање, анализу, контролу и извештавање и извршење буџета Секретаријата за 

социјалну заштиту;  
– контрола наменских средстава и праћење апропријација додељених средстава, односно 

извршења одобреног финансијског плана Секретаријата;  
– планирање потребних средстава за реализацију програма рада установа из области социјалне 

заштите чији је оснивач Град Београд;  
– праћење свих елемената пословања установа социјалне заштите у чијем финансирању 

учествује буџет града Београда и припремање одговарајућих информација;  
– припрема закључивања уговора о финансирању програма рада у области социјалне заштите;  
– праћење реализације уговора везаних за инвестиционо одржавање објеката и опреме у 

установама социјалне заштите;  
– праћење реализације уговора везаних за обједињену набавку установа социјалне заштите и 

обезбеђивање средстава за њихову реализацију;  
– послови исплате, контроле и електронског плаћања за утврђена права;  
– послови из области јавних набавки радова, добара и услуга за потребе установа социјалне 

заштите и контрола реализације јавних набавки радова, добара и услуга;  
– текуће и инвестиционо одржавања објеката установа социјалне заштите, праћење реализације 

уговора и прибављање потребне документације о изградњи, реконструкцији, адаптацији и 
санацији објеката, као и дозвола надлежних органа;  

– израда и преглед осталих правних аката, укључујући: уговоре, уговоре о донацији, споразуме 
о сарадњи, акционе планове, предлога тужби, одговора на тужбе и жалби, давање правних 
мишљења, сарадња са Градским правобранилаштвом. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
– утврђивање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи 

Потребна документација за упис деце у ПУ 2017/2018, захтев за упис детета у ПУ, Захтев за 
утврђивање права на регресирање трошкова боравка деце у ПУ, доступни су на сајту Града Београда 
– www.beograd.rs. 

Захтев се подноси Секретаријату за образовање и дечју заштиту преко предшколске установе 
коју похађа дете. По поднетом захтеву, у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту. По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Градско веће града Београда. 

– утврђивање права на регресирање трошкова екскурзија у основним и средњим школама 
Захтев се подноси Секретаријату за образовање и дечју заштиту преко школе коју похађа 

ученик. О правима из Одлуке, у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју заштиту. 
По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Градско веће града Београда. 

– предузимање мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, 
васпитача или стручних сарадника и директора установа. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Поступање по пријавама и представкама грађана из делокруга послова комуналне полиције у 

саставу Секретаријата, спроводи се тако што комунални полицајац у складу са утврђеним 
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овлашћењима врши провере навода из пријаве, те, након утврђеног чињеничног стања када утврди 
повреду прописа из области комуналног реда издаје прекршајни налог, односно подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка и предузима мере на које је овлашћен. О предузетим мерама, по 
примљеном захтеву обавештава подносиоца пријаве. 

Праћење текстова из прес-клипинга из београдских штампаних медија о раду и поступању 
Секретаријата за послове комуналне полиције. 

 
Повратак на садржај. 
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ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Управни инспектори су у првој половини 2017. године вршили редован инспекцијски надзор у 

области права и обавеза запослених и постављених лица у управама градских општина. 

Сектор статистике 
Број захтева према врсти корисника у 2015. и 2016. години 

Врста корисника 2015. 2016. 

Државна управа 3845 4025 

Локална самоуправа 2436 2522 

Пословни субјекти 93 1526 

ЕУ институције/агенције 1 - 

Медији штампани и електронски 114 123 

Међународне организације - - 

Политичке партије и друге организације 13 25 

Студенти 62 51 

Научник, истраживач, аналитичар 45 39 

Грађани 2244 1850 

Остали корисници 31 17 
УКУПНО 8884 10178 

Број захтева према начину примања захтева у 2015 и 2016. години 

 Укупно 
Начин примања захтева 

писмено телефон лично и-мејлом 

2015. 8884 4924 1950 1641 369 

2016. 10178 5689 2032 1923 534 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Преглед издатих уверења и додељених корисничких налога приказан је у следећој табели:  

Секретаријат за јавне приходе 2014. 2015. 2016. 

Број издатих уверења  55.220 61.578 59.243 

Број додељених корисничких налога за упит стања преко 
интернета 5.359 6.458 6.173 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда је поверен 

посао вођења Регистра инвеститора као јединице локалне самоуправе у складу са Законом о 
планирању и изградњи и Правилником о условима, начину вођења и приступа, као и садржини 
Регистра инвеститора („Сл. Гласник РС“, бр. 55/2010). У Регистар се уносе подаци о 
инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године (Чл. 3. 
Правилника) у складу са Правилником. На сајту Града Београда кроз Регистар инвеститора су 
доступни напред наведени подаци о грађевинским дозволама издатим физичким и правним лицима 
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на територији Града Београда достављенима од стране органа надлежних за издавање грађевинске 
дозволе. До 30.06.2014. године у Регистар инвеститора су уписани подаци за инвеститоре за издате 
2022 грађевинске дозволе. Подаци Регистра инвеститора се редовно ажурирају сваког 1. и 15. у 
месецу. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове као орган надлежан за издавање локацијске 
дозволе води службену евиденцију о издатим локацијским дозволама, а списак издатих 
локацијских дозвола се објављује и у електронском облику је доступан путем интернета- на сајту 
Града Београда. Подаци о издатим локацијским дозволама се ажурирају сваког 1. и 15. у месецу и до 
краја овог извештајног периода су електронским путем доступни подаци о 2.535 локацијских дозвола. 

Од 03. марта 2014. године, у оквиру пројекта реформе Градске управе, а у сарадњи са ЗИС-ом, 
Службом за опште послове и надоградњом софтвера „Е-писарница“, омогућен је приступ грађанима 
и правним лицима преко сајта Града Београда и „Портала Градске управе“, преусмеравање на 
„Проверу статуса предмета“ где је омогућено праћење статуса предмета. Могући статуси су: 
„предмет примљен у писарницу“, „предмет у раду“, „послат захтев за допуну“ и „предмет је решен“. 
Засада је омогућено праћење статуса предмета за информације о локацији, локацијске дозволе, 
грађевинске дозволе, одобрење за извођење радова и употребне дозволе. Од почетка примене 
апликације, до 30. јуна 2014. године, евидентирано је 505 упита грађана. 

У 2013. години је осим напред наведених доступних података, поступано је по 12 766 захтева 
грађана, правних лица, органа и организација. У истом периоду је:  

– донето 26 планова детаљне регулације, 
– 37 Нацрта планова, 
– 11 одлука о изради планова, издвајамо да је издато:  
– 4550 информација о локацији, 
– 440 локацијских дозвола, 
– решено 60 захтева за потврду урбанистичких пројеката, 
– решено 406 захтева за потврду пројеката парцелације и препарцелације, 
– 17 одобрења за изградњу, 
– 100 одобрења за извођење радова, 
– 109 грађевинских дозвола 
– 147 употребних дозвола и др. 

У првих 6 месеци 2014. године је поступано по 5793 захтева грађана, физичких и правних лица 
и донето:  

– 12 планова детаљне регулације, 
– 12 нацрта планова и 1 концепт плана, 
– 30 одлука о изради планова, издато је и:  
– 1822 информација о локацији, 
– 207 локацијскуих дозвола, 
– решено 155 захтева за потврду урбанистичких пројеката и захтева за потврду пројеката 

парцелације и препарцелације, 
– 13 одобрења за изградњу, 
– 68 одобрења за извођење радова, 
– 69 грађевинских дозвола, 
– 111 употребних дозвола и др. 
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Такође, у 2013. и првих 6 месеци ове године, поступљено је по око 40 захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја, поднетих преко овлашћеног лица, писменим захтевом и 
електронским путем. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Преглед управних и вануправних предмета у 2016. години дат је у следећој табели:  

Врста предмета Примљено у 2016. 

Управни предмети 737 

Вануправ. предмети 2766 

Преглед управних и вануправних предмета на дан 17.11.2017. године дат је у следећој табели:  
Врста предмета Примљено у 2017. 

Управни предмети 318 

Вануправ. предмети 3096 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
Преглед података о пруженим услугама за период од 01.01.2017. године до 23.11.2017. године. 

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 
Бр. Врста услуге Количина 

1. Решења за постављање саобраћајне сигнализације и опреме 258 

2. Решења за обележавање зона школа 25 

3. Решења за израду техничке документације за обележавање зона школа 25 

4. Решења за израду техничке документације за унапређење безбедности саобраћаја на 
раскрсницама и деоницама улица 11 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

Бр. Врста услуге Количина 

1. Одговори на питања грађана 8123 

2. Одговори на питања медија 1103 

3. Припрема информација о изменама режима саобраћаја за сајт и медије 176 

4. Пријем телефонских позива грађана на дневном нивоу у просеку 20 

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА 
Табеларни приказ броја решених предмета, предмета у раду и укупно поднетих захтева за 

издавање сагланости за заузеће и/или раскопавање  
Класификација 

писарнице Решено У раду Укупно 

IV 05 - 344.8 949 152 1101 

Табеларни приказ решених предмета, предмета у раду и укупно поднетих захтева за издавање 
сагласности за привремено заузеће јавне површине поводом манифестација  

Класификација 
 писарнице 

Решено У раду Укупно 

IV 05 - 344.9 561 43 604 
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Табеларни приказ броја примљених, решених и предмета у раду за заузећа и раскопавања  
Класификација писарнице Решено У раду Укупно 

IV 07 - 344.18 1172 219 1391 

Табеларни приказ броја примљених, решених и предмета у раду за постављање објеката одн. 
средстава за оглашавање  

Класификација писарнице Решено У раду Укупно 

IV 07 - 344.19 959 401 1360 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИНАМИЧКИ САОБРАЋАЈ 

Вануправни предмети 
 (за све Градске општине)  

у одељење ушло   (дописи по разним захтевима грађана) 1030 

у одељењу у раду 565 

Управни предмети из одељења изашло  (решења ка ЈКП „Београд пут“) 337 

СЕКТОР ЗА СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ 

1. 
Број решења за резервацију 
паркинг места за особе са инвалидитетом    163 

Број одобрених 
паркинг места  163 

2. 
Број решења за oбележавање општих  
инвалидских паркинг места        41 

Број одобрених 
паркинг места   41 

3. 
Број решења за резервацију 
паркинг места за правна лица     85 
 (уз наплату)  

Број одобрених 
паркинг места   211 

 4. 
Број решења за резервацију 
 паркинг места за правна лица 
изузети од наплате (амбасаде, државни органи)    192 

Број одобрених 
паркинг места   930 

5. 
Број издатих сагласности за постављање 
башти угоститељских објеката     154 

 

 6. 
Број издатих потврда на сагласности за постављање 
башти угоститељских објеката     589 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
Преглед података о пруженим услугама у 2017. години 

Врста посла Укупно 

Успостављање линија јавног градског превоза путник ана терирорији града Београда 600 

Успостављање, укидање и измештање стајалишта за јавни градски превоз путника  43 

Сагласности за измене режима саобраћаја услед извођења радова и манифестација на уличној мрежи 359 

Обрада захтева корисника у јавном градском превозу путника 2210 

Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за предузетника 643 

Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за правно лице 4 

Давање сагласности о испуњености услова за обављање такси превоза за запослено лице у правном лицу 30 

Давање сагласности за постављање рекламног паноа на крову такси возила 0 

Издавање Уверења о обављању делатности такси превоза 4261 

Издавање Потврда о испитивању погодности и класифакацији такси возила 6226 

Издавање такси дозвола  1258 

Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање Јавног превоза у циљу издавања 
локацијских услова 58 

Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање Јавног превоза приликом 
израде урбанистичко-техничке документације 27 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
2016. година 

Ред. 
број ОБЛАСТ 

ПРЕДМЕТИ (управни)  
Назив/опис 

Број предмета 

Разматрано Решено  У току 

1. 
Утврђивање услова и 
мера заштите животне 
средине 

Урбанистички планови  50 39 11 

1) Урбанистички пројекти 34 31 3 

2) Локацијски услови 54 49 5 

Микролокацијско вредновање, техничка 
документација за изградњу објеката и др. 9 5 4 

2. 
Стратешка процена 
утицаја планова на 
животну средину 

3) Мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја плана на животну средину 80 80 - 

4) Мишљење на предлоге решења о 
приступању или неприступању стратешкој 
процени 

68 68 - 

5) Мишљење на извештаје о стратешкој 
процени утицаја планова на животну средину  17 9 8 

Давање сагласности на извештаје о 
стратешкој процени утицаја планова на 
животну средину 

36 36 - 

4. 
Процена утицаја 
пројеката на животну 
средину 

Одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину 295 243 52 

Одлучивање о захтевима за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја  4 4 - 

Давање сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину 7 6 1 

Закључци о трошковима поступка 211 211 - 

Одговори на поднете жалбе и тужбе 6 6 - 

5. Дозволе за управљање 
отпадом 

Захтеви за издавање дозволе за управљање 
отпадом 31 31 - 

Захтеви за издавање потврде о изузимању од 
обавезе прибављања дозволе за управљање 
отпадом 

- - - 

Захтев за издавање одобрења за локацију за 
рад мобилног постројења за управљање 
отпадом 

1 1 - 

6. 
Дозволе за рад 
стационарних извора 
загађивања ваздуха 

Захтев за издавање дозволе за рад 
стационарног извора загађивања ваздуха - - - 

7. Дозволе за управљање 
хемикалијама 

Захтев за издавање дозволе за промет 
нарочито опасних хемикалија 2 2 - 

8. Интегрисане дозволе Захтев за издавање интегрисане дозволе зa 
рад постројења и обављање активности 15 3 12 

УКУПНО: 920 824 96 

 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 244

30.06.2017. године 

Ред. 
број ОБЛАСТ 

ПРЕДМЕТИ (управни)  
Назив/опис 

Број предмета 

Разматрано Решено  У току 

1. Утврђивање услова и мера 
заштите животне средине 

Урбанистички планови  22 6 16 

1) Урбанистички пројекти  25 21 4 

2) Локацијски услови 35 29 6 

Микролокацијско вредновање, техничка 
документација за изградњу објеката и др. 14 9 5 

2. 
Стратешка процена утицаја 
планова на животну 
средину 

3) Мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја плана на животну средину 29 24 5 

4) Мишљење на предлоге решења о 
приступању или неприступању стратешкој 
процени 

21 21 - 

5) Мишљење на извештаје о стратешкој 
процени утицаја планова на животну средину  9 6 3 

Давање сагласности на извештаје о 
стратешкој процени утицаја планова на 
животну средину 

10 10 - 

3. Процена утицаја пројеката 
на животну средину 

Одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину 184 119 65 

Одлучивање о захтевима за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја  1 1 - 

Давање сагласности на студију о процени 
утицаја на животну средину 3 3 - 

Закључци о трошковима поступка 95 95 - 

Одговори на поднете жалбе и тужбе 2 2 - 

4. Дозволе за управљање 
отпадом 

Захтеви за издавање дозволе за управљање 
отпадом 8 7 1 

Захтеви за издавање потврде о изузимању од 
обавезе прибављања дозволе за управљање 
отпадом 

/ / / 

5. 
Дозволе за рад 
стационарних извора 
загађивања ваздуха 

Захтев за издавање дозволе за рад 
стационарног извора загађивања ваздуха / / / 

6. 

Одобрење прекорачења 
прописаних ГВЕ из великог 
постројења за сагоревање у 
случају изненадног 
поремећаја у снабдевању 
горивом  

Захтев за одобрење привременог коришћења 
другог (течног) горива и прекорачење 
прописаних ГВЕ из великог постројења за 
сагоревање у случају изненадног поремећаја у 
снабдевању горивом 

1 1 / 

7. Дозволе за управљање 
хемикалијама 

Захтев за издавање дозволе за промет 
нарочито опасних хемикалија 1 1 / 

8. Интегрисане дозволе Захтев за издавање интегрисане дозволе зa 
рад постројења и обављање активности 14 9 5 

УКУПНО: 474 364 110 
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Повратак на садржај. 
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Планирани и остварени приходи и примања консолидованог рачуна трезора града 
Београда у 2016. години, планирани приходи за 2017. годину и остварени приходи 
у периоду јануар – септембар 2017. године. 

 О П И С 

2016. ГОДИНА 2017. ГОДИНА 

Планирани 
приходи/одобрени 

приходи * 

Остварени 
приходи** 

План по Одлуци о 
ребалансу буџета 

за 2017. годину 
*** 

Остварени 
приходи I–IX 

2017. године **** 

1. УКУПНИ ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ  87.664.734.442 82.974.021.592 84.925.147.029 60.424.782.578 

1.1. 
ПРИХОДИ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ 

25.000.000 27.688.281 28.000.000 9.091.952 

 - приходи од давања у закуп 
пољопривредног земљишта 23.000.000 21.579.798 23.000.000 2.588.514 

 
- приходи од накнаде за 
промену намене 
пољопривредног земљишта 

2.000.000 6.108.483 5.000.000 6.503.438 

1.2. 
ПРИХОДИ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1.976.987.500 1.727.875.610 1.393.360.000 1.113.954.655 

 - накнаде за загађивање 
животне средине 1.323.772.000 1.139.986.313 780.000.000 604.954.702 

 - накнада за заштиту животне 
средине 650.000.000 583.940.161 610.000.000 505.878.823 

 - нак. за коришћење шума и 
шумског земљишта 3.215.500 3.949.136 3.360.000 3.121.130 

1.3. 
ПРИХОДИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

6.110.000.000 4.331.412.197 6.144.500.000 5.587.915.470 

 - накнада за уређивање 
грађевинског земљ. 1.500.000.000 1.120.407.972 1.800.000.000 1.634.712.396 

 - допринос за уређивање 
грађевинског земљ. 4.000.000.000 2.791.374.943 4.000.000.000 3.644.821.123 

 - закуп грађевинског 
земљишта  610.000.000 419.629.282 344.500.000 308.381.951 

1.4. ПРИХОДИ ОСТАЛИХ 
КОРИСНИКА  79.552.746.942 76.887.045.504 77.359.287.029 53.713.820.501 

 - порез на доходак грађана 33.158.049.000 33.314.676.292 33.874.511.280 25.311.658.139 

 -порез на наслеђе и поклон 170.100.000 170.453.230 172.200.000 125.597.427 

 - порез на пренос апсолутних 
права 3.060.000.000 3.095.271.062 3.230.064.980 2.514.440.453 

 - порез на имовину 14.309.500.000 12.583.883.427 13.951.000.000 10.013.298.740 

 - локалне комуналне таксе  2.493.140.000 2.418.768.202 2.634.000.000 1.741.347.624 

 - локалне административне 
таксе  135.000.000 158.405.398 148.000.000 121.318.643 
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 О П И С 

2016. ГОДИНА 2017. ГОДИНА 

Планирани 
приходи/одобрени 

приходи * 

Остварени 
приходи** 

План по Одлуци о 
ребалансу буџета 

за 2017. годину 
*** 

Остварени 
приходи I–IX 

2017. године **** 

 - такса за озакоњење објеката 300.000.000 340.937.185 350.000.000 175.144.504 

 - приходи за боравак деце у 
предшколским установама 2.093.661.000 2.341.486.964 2.459.601.634 1.726.533.453 

 - боравишна такса 266.000.000 263.519.417 285.000.000 243.482.590 

 - закуп пословног простора 2.436.484.200 2.486.442.532 2.810.876.700 1.864.857.628 

 - накнада за коришћење 
грађевинског земљ. 108.000.000 86.827.023 63.000.000 42.254.027 

 - остале накнаде 10.000.700 1.238.516.730 10.015.000 1.722.216 

 - камате 187.840.470 43.655.372 40.500.000 30.444.444 

 - трансфери од вишег нивоа 
власти 368.832.920 461.691.778 719.363.320 97.017.075 

 - новчане казне 553.000.000 672.369.182 647.000.000 495.459.253 

 - део добити јавних предузећа 9.865.816.750 8.118.243.608 6.480.000.000 2.883.184.558 

 
- остали приходи (средства од 
ИТС-а, приходи градских 
органа управе и други)  

10.037.321.902 9.091.898.102 9.484.154.115 6.326.059.728 

2. 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

4.223.435.000 1.940.613.414 3.095.008.000 1.768.927.562 

3. 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
И ЗАДУЖИВАЊА 

5.119.303.723 3.014.711.579 3.389.308.755 1.263.197.975 

 У К У П Н О (1+2+3)  97.007.473.165 87.929.346.585 91.409.463.784 63.456.908.114 

4. 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА  

1.112.101.700 1.087.670.000 1.093.461.587 745.578.000 

5. 
СРЕДСТВА НА 
НАМЕНСКОМ 
ПОДРАЧУНУ-БОЛОВАЊЕ 

0 20.633.185 0 0 

6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  9.171.710.273 9.170.322.652 10.240.632.806 10.240.632.806 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 
(1+2+3+4+5+6)  

107.291.285.138 98.207.972.421 102.743.558.177 74.443.118.920 

НАПОМЕНА 
* Планирани приходи и примања за 2016. годину утврђени су Одлуком о ребалансу буџета 

града Београда („Службени лист града Београда”, број: 63/16) и увећани у складу са чланом 5. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09... и 99/16);  

**Подаци о оствареним приходима и примањима у 2016. години утврђени су Одлуком о 
завршном рачуну буџета града Београда („Службени лист града Београда”, број: 42/17);  

*** Планирани приходи и примања у 2017. години утврђени су Одлуком о другом ребалансу 
буџета града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда”, број: 43/17);  

**** Подаци о оствареним приходима и примањима у 2017. години из Извештаја о извршењу 
буџета града Београда у периоду јануар - септембар 2017. године. 
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Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима 
буџета града Београда, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2017. године 

Укупна јавна средства планирана Одлуком о другом ребалансу буџета града Београда за 
период јануар – децембар 2017. године износе 91.409.463.784 динара, у оквиру којих се 
88.020.155.029 динара или 96,29% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске 
имовине, а 3.389.308.755 динара или 3,71% на примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања. 

У периоду јануар – септембар 2017. године, укупна јавна средства планирана Одлуком 
остварила су се у износу од 63.456.908.114 динарa или 69,4% годишњег плана, у оквиру којих су се 
текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварили 70,7% од планираног износа 
за 2017. годину, а примања од продаје финансијске имовине и задуживања 37,3% од планираног 
годишњег износа. 

У следећој табели приказани су текући јавни приходи и примања буџета Града планирани 
Одлуком o другом ребалансу буџета града Београда за период јануар – децембар 2017. године, и 
њихово остварење у периоду јануар – септембар 2017. године, и то:  

 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА ГРАДА 

ЕКОН. 
КЛАС 

План по 
ребалансу 

буџета за 2017. 
годину 

Струк. 
плана 

Остварење 
I–IX 2017. 

Струк. 
оства-
рења 

% оства-
рења 

 
Текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине 
 (1+ 2)  

7+8 88.020.155.029 96,29 62.193.710.139 98,01 70,7 

1. Текући приходи  7 84.925.147.029 92,91 60.424.782.577 95,22 71,2 

1.1. Уступљени приходи  39.487.774.580 43,20 29.063.061.118 45,80 73,6 

 Порез на доходак грађана  33.874.511.280 37,06 25.311.658.139 39,89 74,7 

  - на зараде 711111 27.369.330.000 29,94 20.411.376.961 32,17 74,6 

 - на приходе од самосталне 
делатности 7111 2.189.741.280 2,40 1.623.654.330 2,56 74,1 

 - на приходе од издавања 
непокретности 7111 0 0,00 0 0,00 0,0 

 - на друге приходе 7111 4.315.440.000 4,72 3.276.626.848 5,16 75,9 

 Порез на наслеђе и поклон  7133 172.200.000 0,19 125.597.427 0,20 72,9 

 Порез на пренос апсолутних права 7134, 7136 3.230.064.980 3,53 2.514.440.453 3,96 77,8 

 Накнаде:   821.375.000 0,90 618.890.000 0,98 75,3 

 - Годишња накнада за моторна и 
друга возила 714514 15.000 0,00 174.660 0,00 1164,4 

 - Накнада за промену намене и закуп 
пољопривредног земљишта 

741522, 
714543 28.000.000 0,03 9.091.952 0,01 32,5 

 - Нaкнаде за загађивање животне 
средине 7145 780.000.000 0,85 604.954.702 0,95 77,6 

 - Нaкнада по основу конверзије 
права коришћења у право својине 742144 10.000.000 0,01 1.539.530 0,00 15,4 
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 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА ГРАДА 

ЕКОН. 
КЛАС 

План по 
ребалансу 

буџета за 2017. 
годину 

Струк. 
плана 

Остварење 
I–IX 2017. 

Струк. 
оства-
рења 

% оства-
рења 

 - Нaкнада за коришћење шума и 
шумског земљишта 741526 3.360.000 0,00 3.121.130 0,00 92,9 

 - Сливна водна нaкнада  741568, 
741569 0 0,00 8.026 0,00 0,0 

 Такса за озакоњење објеката 742242 350.000.000 0,38 175.144.504 0,28 50,0 

 Текући трансфер од вишег нивоа 
власти 

733144, 
733142 575.363.320 0,63 76.017.278 0,12 13,2 

 Капитални трансфер од вишег нивоа 
власти 733241 144.000.000 0,16 20.999.797 0,03 14,6 

 Порез на фонд зарада 7121 260.000 0,00 609.754 0,00 234,5 

 Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 743324 320.000.000 0,35 219.703.766 0,35 68,7 

1.2. Изворни приходи  45.437.372.449 49,71 31.361.721.460 49,42 69,0 

 Порез на имовину 711147, 
713 13.951.000.000 15,26 10.013.298.740 15,78 71,8 

 Локалне комуналне таксе  714, 716, 
741, 742 2.634.000.000 2,88 1.741.347.624 2,74 66,1 

 Локалне административне таксе 742241 148.000.000 0,16 121.318.643 0,19 82,0 

 Боравишна такса 714552 285.000.000 0,31 243.482.590 0,38 85,4 

 Накнаде:   2.473.000.000 2,71 2.182.845.245 3,44 88,3 

 - Накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине 714562 610.000.000 0,67 505.878.823 0,80 82,9 

 - Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 741534 63.000.000 0,07 42.254.027 0,07 67,1 

 - Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 742253 1.800.000.000 1,97 1.634.712.396 2,58 90,8 

 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 741538 4.000.000.000 4,38 3.644.821.123 5,74 91,1 

 Закуп пословног простора  742142, 
742152 2.810.876.700 3,08 1.864.857.628 2,94 66,3 

 Закуп грађевинског земљишта  742143, 
742153 344.500.000 0,38 308.381.951 0,49 89,5 

 Камате 741141 40.500.000 0,04 30.444.444 0,05 75,2 

 Приходи које својом делатношћу 
оствари Градска управа  742 192.000.000 0,21 131.026.249 0,21 68,2 

 Приход за боравак деце у 
предшколским установама 742146 2.459.601.634 2,69 1.726.533.453 2,72 70,2 

 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 744 603.000 0,00 605.000 0,00 100,3 

 Новчане казне 743 327.000.000 0,36 275.755.487 0,43 84,3 
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 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА ГРАДА 

ЕКОН. 
КЛАС 

План по 
ребалансу 

буџета за 2017. 
годину 

Струк. 
плана 

Остварење 
I–IX 2017. 

Струк. 
оства-
рења 

% оства-
рења 

 Текуће донације и трансфери 731 4.267.255 0,00 4.267.255 0,01 100,0 

 Капиталне донације и трансфери  732 173.001.860 0,19 0 0,00 0,0 

 Приходи од закупнине за стан у 
држав. својини 745142 16.300.000 0,02 7.666.534 0,01 47,0 

 Део добити јавног предузећа 745143 6.480.000.000 7,09 2.883.184.558 4,54 44,5 

 Остали приходи 742,743, 
745 9.088.000.000 9,94 6.164.185.392 9,71 67,8 

 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 772 9.722.000 0,01 17.699.544 0,03 182,1 

2. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 3.095.008.000 3,39 1.768.927.562 2,79 57,2 

II 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

9 3.389.308.755 3,71 1.263.197.975 1,99 37,3 

1. Примања од иностраних задуживања  912 3.384.574.192 3,70 1.255.400.880 1,98 37,1 

2. Примања од отплате кредита 921 4.000.000 0,00 3.670.827 0,01 91,8 

3. Примања од приватизације 
предузећа 921941 734.563 0,00 4.126.268 0,01 561,7 

 УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 
 (I +II)  7+8+9 91.409.463.784 100,00 63.456.908.114 100,00 69,4 

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине су у периоду јануар – 
септембар 2017. године остварени у износу од 62.193.710.139 динара, од чега се на текуће приходе 
односи 60.424.782.577 динара, а на примања од продаје нефинансијске имовине 1.768.927.562 динара. 

У структури текућих прихода уступљени приходи остварени су у износу од 29.063.061.118 
динара, што је 45,80% од плана за 2017. годину, односно 2,2% више од планираног износа за 
посматрани период, јер су се приходи од пореза на доходак грађана, пореза на пренос апсолутних 
права и уступљених накнада остварили изнад очекиваног износа за девет месеци буџетске године. 

Изворни приходи буџета су у посматраном периоду остварени у износу од 31.361.721.460 
динара или 69,0% од плана за 2017. годину односно 4,1% ниже од планираних прихода за период I-IX 
2017. године. У структури изворних прихода ниже од плана за посматрани период остварени су 
приходи од локалних комуналних такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, закупа 
пословног простора, приходи које својом делатношћу остваре органи градске управе, приходи од 
закупнине за стан у државној средини и приходи од дела добити јавних предузећа и други. Изнад 
плана остварени су приходи од локалних административних такси, боравишне таксе, накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине, накнаде и доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, закупа грађевинског земљишта, приходи од новчаних казни и други. 

Током девет месеци 2017. године на консолидованом рачуну трезора града Београда остварено 
је 63.456.908.114 динара, укључујући и пренета средства из претходне године у износу oд 
10.240.632.806 динара, односно 13,76% годишњег плана. 
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У следећој табели приказана су укупна средства планирана Одлуком о ребалансу буџета града 
Београда за 2017. годину, и остварење у периоду јануар – септембар 2017. године, по изворима 
финансирања:  

 СРЕДСТВА У КОНСОЛИДАЦИЈИ 
Извор 

финансира
ња 

План по 
ребалансу буџета 

са повећањем 
обима за 2017. 

годину 

Остварено у 
периоду I-IX 2017. 

године са 
пренетим 

средствима 

ИНДЕКС 
остварено/ план 

  1 2 3 4 

1. ЈАВНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА   91.409.463.784 63.456.908.114 69,4 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
 (осим донација и трансфера)  1 84.027.911.594 60.322.893.248 71,8 

1.2. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ 6 177.269.115 4.267.255 2,4 

1.3. НАМЕНСКИ ТРАНСФЕР ОД 
РЕПУБЛИКЕ 7 719.363.320 97.017.074 13,5 

1.4. ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОД 
ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 8 603.000 605.000 100,3 

1.5. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 3.095.008.000 1.768.927.562 57,2 

1.6. ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 11 3.384.574.192 1.255.400.880 37,1 

1.7. ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 12 4.000.000 3.670.827 91,8 

1.8. ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋА  12 734.563 4.126.268 561,7 

2. СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 13 10.240.632.806 10.240.632.806 100,0 

3. 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
(укључујући и приходе од донација)  

4 1.093.461.587 745.578.000 68,2 

 У К У П Н О   102.743.558.177 74.443.118.920 72,5 

Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину, укупно планирани расходи и 
издаци износе 102.743.558.177 динара, и у периоду од 01.01.–30.09.2017. године, реализовани су у 
износу од 60.411.772.965 динарa, или 58,8% плана. 

У оквиру подрачуна извршења буџета града Београда Одлуком о ребалансу буџета града 
Београда за 2017. годину, од планираних расхода и издатака у износу од 101.650.096.590 динара, за 
девет месеци извршено је 59.696.022.965 динара, или 58,8% плана.  

Укупно остварени приходи и примања за девет месеци 2017. године на подрачуну извршења 
буџета износе 63.456.908.114 динара, а укупно извршени расходи и издаци износе 59.696.022.965 
динара. 

Од укупно планираних средстава сопствених прихода индиректних корисника у износу од 
1.093.461.587 динара, у посматраном периоду утрошено је 715.750.000 динара, односно 65,5% плана. 
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Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину, текући расходи и издаци 
финансирају се из следећих извора:  

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Изв. финан. 
Одлука о 

ребалансу буџета 
за 2017. г. 

Извршено по 
изворима 

Индекс 
извршено 
/остварено 

I Расходи и издаци на подрачуну буџета  101.650.096.590 59.696.022.965 58,7 

1. Приходи из буџета 1 84.027.911.594 52.240.708.003 62,2 

3. Донације од међународних организација 6 177.269.115 2.347.506 1,3 

4. Донације од осталих нивоа власти 7 719.363.320 57.954.372 8,1 

5. Донација од невладиних организација и 
појединаца 8 603.000 600.000 99,5 

6. Примања и издаци од продаје 
нефинансијске имовине 9 3.095.008.000 923.747.386 29,8 

8. Примања од иностраних задуживања 11 4.061.403.435 1.926.868.128 47,4 

9. Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 12 4.734.563 0 0,0 

10. Вишак прихода из ранијих година 13 9.488.778.005 4.538.503.054 47,8 

11. Неутрошена средства од приватизације из 
ранијих година 14 71.453.207 3.265.849  

12. Неутрошена средства донација из 
претходних година 15 3.572.351 2.028.667 56,8 

II Сопствени приходи и расходи буџетских 
корисника 4 1.093.461/587 715.750.000 65,5 

 УКУПНО (I+II):   102.743.558.177 60.411.772.965 58,8 

Утрошена средства се односе на текуће расходе, издатке за нефинансијску имовину и издатке 
за отплату главнице страним и домаћим кредиторима. 

У посматраном периоду текући расходи извршени су у износу од 52.115.198.979 динара, или 
64,7% плана. Издаци за нефинансијску имовину износе 3.551.341.214 динара, или 23,7% плана, док је 
за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено 4.029.482.772 динара, односно 66,2% 
плана. 
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У наредној табели приказани су расходи и издаци планирани Одлуком о ребалансу буџета 
града Београда 2017. годину, и извршени расходи и издаци у периоду од 01.01.–30.09.2017. године, по 
економској класификацији:  

 Опис Екон. 
клас. 

Одлука о 
ребалансу буџета 

за 2017. годину 

Структура 
плана 

Извршење 
I–IX 2017. 

% 
извршења 

Структура 
извршења 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4*100)  8 

А Текући расходи 4 80.601.667.880 78,4 52.115.198.979 64,7 87,3 

1 Расходи за запослене 41 10.588.093.884 10,3 7.002.583.896 66,1 11,7 

 Плате, додаци и накнаде 
запослених 411 8.454.305.855 8,0 5.604.825.136 66,3 9,4 

 Социјални доприноси на терет 
послодавца 412 1.514.362.170 1,5 1.005.656.349 66,4 1,7 

 Накнаде у натури 413 422.637.563 0,4 283.381.517 67,1 0,5 

 Социјална давања 
запосленима 414 104.603.672 0,1 42.889.058 41,0 0,1 

 Накнаде за запослене 415 24.332.400 0,0 16.658.867 68,5 0,0 

 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 416 67.852.224 0,1 49.172.969 72,5 0,1 

2 Коришћење услуга и роба 42 34.028.681.568 33,1 20.921.630.156 61,5 35,0 

 Стални трошкови 421 3.817.489.524 3,7 1.993.141.686 52,2 3,3 

 Трошкови путовања 422 82.490.273 0,1 34.246.059 41,5 0,1 

 Услуге по уговору 423 17.933.641.969 17,5 11.540.455.386 64,4 19,3 

 Специјализоване услуге 424 6.981.390.996 6,8 4.051.439.403 58,0 6,8 

 Текуће поправке и одржавање 425 3.430.366.175 3,3 2.440.868.681 71,2 4,1 

 Материјал 426 1.783.302.631 1,7 861.478.942 48,3 1,4 

3 Отплата камата и пратећи 
трошкови задуживања 44 1.631.104.700 1,6 919.436.275 56,4 1,5 

 Отплата камата по домаћим 
кредиторима 441 187.000.000 0,2 120.952.316 64,7 0,2 

 Отплата камата по ино 
кредиторима 442 1.254.383.000 1,2 673.313.946 53,7 1,1 

 Пратећи трошкови 
задуживања 444 189.721.700 0,2 125.170.013 66,0 0,2 

4 Субвенције 45 15.465.038.196 15,1 10.827.618.799 70,0 18,1 

 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 

451 15.326.021.462 14,9 10.772.982.066 70,3 18,0 

 
Текуће субвенције јавним 
неф. предузећима и 
организацијама 

4511 10.187.555.821 9,9 7.220.440.313 70,9 12,1 
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 Опис Екон. 
клас. 

Одлука о 
ребалансу буџета 

за 2017. годину 

Структура 
плана 

Извршење 
I–IX 2017. 

% 
извршења 

Структура 
извршења 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4*100)  8 

 
Капиталне субвенције јавним 
неф.предузећима и 
организацијама 

4512 5.138.465.641 5,0 3.552.541.753 69,1 6,0 

 Субвенције приватним 
предузећима 454 139.016.734 0,1 54.636.733 39,3 0,1 

 Текуће субвенције приватним 
предузећима 4541 126.218.000 0,1 51.838.000 41,1 0,1 

 Капиталне субвенције 
приватним предузећима 4542 12.798.734 0,0 2.798.733 21,9 0,0 

5 Донације, дотације и 
трансфери 46 10.632.907.514 10,3 6.848.881.304 64,4 11,5 

 Трансфери осталим нивоима 
власти 463 9.249.390.332 9,0 6.086.462.339 65,8 10,2 

 Текући трансфери осталим 
нивоима власти 4631 7.097.253.990 6,9 5.099.030.496 71,8 8,5 

 Капиталне трансфери осталим 
нивоима власти 4632 2.152.136.342 2,1 987.431.843 45,9 1,7 

 Дотације организацијама 464 282.301.188 0,3 111.944.824 39,7 0,2 

 Текуће дотације 
организацијама 4641 3.000.000 0,0 10.067 0,3 0,0 

 Капиталне дотације 
организацијама 4642 279.301.188 0,3 111.934.758 40,1 0,2 

 Остале дотације и трансфери 465 1.101.215.994 1,1 650.474.141 59,1 1,1 

 Остале текуће дотације и 
трансфери 4651 1.101.215.994 1,1 650.747.141 59,1 1,1 

6 Социјално осигурање и 
социјална заштита 47 4.731.943.743 4,6 3.311.607.915 70,0 5,5 

 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 472 4.731.943.743 4,6 3.311.607.915 70,0 5,5 

7 Остали расходи 48 3.255.186.103 3,2 2.283.440.634 70,1 3,8 

 Дотације невладиним 
организацијама 481 1.128.454.542 1,1 838.220.901 74,3 1,4 

 Порези, обавезне таксе и казне 482 673.955.234 0,7 414.584.330 61,5 0,7 

 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 483 296.198.693 0,3 231.726.715 78,2 0,4 

 Накнада штете – државни 
органи 485 1.156.577.634 1,1 798.908.688 69,1 1,3 

8 Административни трансфер 49 268.712.172 0,3 0 0,0 0,0 

 Средства резерви 499 268.712.172 0,3 0 0,0 0,0 

Б Издаци за нефинансијску 
имовину 5 14.965.943.610 14,6 3.551.341.214 23,7 5,9 

1 Основна средства 51 14.082.852.575 13,7 3.540.973.502 25,1 5,9 
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 Опис Екон. 
клас. 

Одлука о 
ребалансу буџета 

за 2017. годину 

Структура 
плана 

Извршење 
I–IX 2017. 

% 
извршења 

Структура 
извршења 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4*100)  8 

 Зграде и грађевински објекти 511 11.809.554.335 11,5 2.688.813.760 22,8 4,5 

 Машине и опрема 512 766.314.912 0,7 176.723.834 23,1 0,3 

 Остале некретнине и опрема 513 1.083.682.471 1,1 495.973.951 45,8 0,8 

 Нематеријална имовина 515 423.300.857 0,4 179.461.957 42,4 0,3 

3 Природна имовина 54 883.091.035 0,9 10.367.712 1,2 0,0 

 Земљиште 541 883.091.035 0,9 10.367.712 1,2 0,0 

В Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 6 6.082.485.100 5,9 4.029.482.772 66,2 6,8 

1 Отплата главнице 61 6.042.485.000 5,9 4.029.482.772 66,7 6,8 

 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 611 2.087.900.000 2,0 1.745.146.170 83,6 2,9 

 Отплата главнице страним 
кредиторима 612 3.954.585.000 3,8 2.284.336.602 57,8 3,8 

2 Набавка финансијске имовине 62 40.000.100 0,0 0 0,0 0,0 

 Набавка домаће финансијске 
имовине 621 40.000.100 0,0 0 0,0 0,0 

 Укупни издаци (А+Б+В+Г)   101.650.096.590 98,9 59.696.022.965 58,7 100,0 

Г Укупни издаци - извор 04   1.093.461.587 1,1 715,750,000 65,5 1,2 

 УКУПНИ ИЗДАЦИ 
(А+Б+В+Г)   102.743.558.177 100,0 60.411.772.965 58,8 100,0 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Најзначајнији расходи који се реализују у Секретаријату за привреду у 2017. години, односе се 

на:  
Подстицаје за запошљавање;  
Подстицаје из области пољопривреде – воћарство, повртарство, сточарство и механизација;  
Пројекте и програме из области туризма и предузетништва;  
Обавезе из области водопривреде и др. 
Приходи и примања који се прате и планирају у Секретаријату за привреду су: Приход од 

боравишне таксе; Накнада за уношење имена Београд у пословно име; Tакса за издавање Решења о 
постављању плутајућег објекта на делу обале и водног простора на територији града Београда; 
Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта; Давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини и Сопствени приход ТОБ-а. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Финансијски план за период 2017-2019. годинa Секретаријата објављен је и на сајту града 

Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Информације о оствареним финансијским резултатима рада у 2017. години 
 (а) Финансијски расходи Секретаријата у 2017. години 
У току 2017. године, за потребе реализације планираних активности Секретаријат за имовинске 

и правне послове измирио је обавезе према добављачима добара и услуга, у следећим износима:  
Економска 

класификација Опис Планирано 
(РСД)  

Утрошено 
(РСД)  

% реализа-
ције 

Програм 0602-001, Функција 130 

421211 Услуге за електричну енергију 15.540.000 8.315.059 70,48 

421225 Услуге за централно грејање 1.820.000 1.166.440 64,09 

421311 Услуге водовода и канализације 30.000   

421325 Услуге чишћења 3.250.000 1.563.725 48,11 

421519 Осигурање остале дугорочне намене 1.150.000   

421919 Остали непоменути трошкови 7.530.000 4.344.389 57,69 

423531 Услуге вештачења 3.150.000 474.096 15,05 

423911 Остале опште услуге 5.000.000 344.732 23.11 

424611 Услуге очувања животне средине 1.400.000   

424911 Остале специјализоване услуге 12.000.000 3.097.353 25,81 

425119 Остале услуге и материјали за тек поправке и одр зграда 2.000.000   

425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 10.000.000 5.404.275 54,04 

425241 Текуће поправке и одрж. опреме за очув. жив.средине 250.000   

472811 Накнаде за становање и живот (из Буџета)  5.000.000   

482191 Остали порези 3.000.000 249.632 8,32 

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 119.000.000 113.398.324 95,29 

512221 Рачунарска опрема 260.000 257.208 98,93 

512222 Штампачи 251.000 248.928 99,97 

Програм 0602-001, Функција 411 

421211 Услуге за електричну енергију 10.000.000 4.174.042 41,74 

421225 Централно грејање 43.000.000 32.475.333 75,52 

421311 Услуге водовода и канализације 7.000.000 1.244.277 17,78 

421323 Услуга заштите имовине 5.000.000 1.534.197 30,68 

421325 Услуга чишћења 3.000.000 840.922 28,03 

421519 Осигурање остале дугорочне имовине 11.000.000 7.533.358 68,49 

421919 Остали непоменути трошкови 45.000.000 27.559.455 61,24 

423911 Остале опште услуге 14.400.000 1.438.333 9,99 

425111 Зидарски радови 5.600.000   
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Економска 
класификација Опис Планирано 

(РСД)  
Утрошено 

(РСД)  
% реализа-

ције 

425114 Радови на крову 5.600.000   

425116 Централно грејање 12.000.000 3.501.840 29,18 

425117 Електричне инсталације 2.600.000   

425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 30.629.000 19.628.381 64,08 

482191 Остали порези 494.090.000 439.731.642 89,00 

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.720.000 403.966 10,86 

511451 Пројектна документација 100.000   

512931 Уграђена опрема 701.000 225.989 32,24 

Програм 0602-1017, Функција 411 

423211 Услуге за израду софтвера 770.000 405.291 52,64 

Програм 1101-0003, Функција 130 

541112 Набавка грађевинског земљишта 65.000.000 10.541.647 16,22 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7 935.760.000 684.272.247 73,12 

 
 (б) Финансијски приходи Секретаријата у 2017. години (период јануар-октобар)  

Р. Бр. Опис Остварени приход (РСД)  

1. Закуп пословног простора 1.930.482.838,59 

2. Закуп станова у градској својини и станова у корист нивоа града 8.176.545,93 

3. Локалне административне таксе 2.212.682,00 

4. Накнада по основу конверзије права коришћења на грађевинском земљишту 4.111.558,23 

5. Накнада по основу права стварне службености 3.500.107,98 

6. Приход од продаје и размене непокретности 114.584.128,50 

УКУПНО 2.063.067.861,23 

 
Повратак на садржај. 
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ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА* 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2014. године и за протекла тромесечја текуће 

2015. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
На основу чл. 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

и чл. 23. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске 
управе града Београда („Сл. лист града Београда” број 8/15, број 58/2015), а у складу са Закључком 
Градоначелника града Београда, број: 404-371/17-Г од 25.01.2017. године, Секретар Секретаријата за 
финансије донео је Одлуку о доношењу годишњег плана јавних набавки за 2017. годину. 

План јавних набавки Секретаријата за финансије за 2017. годину објављен је на сајту портала 
Управе за јавне набавке на web адреси www.portal.ujn.gov.rs. 

Линк који води до плана јавних набавки Секретаријата за финансије за 2017. годину:  
http: //portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=115939 
Сви подаци о јавним набавкама и закљученим уговорима о јавним набавкама, редовно се 

објављују и на званичној интернет страни града Београда, www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cms/view.php?id=909, као и на Порталу јавних набавки града Београда https: 
//nabavke.beograd.gov.rs. 

Подаци о плану јавних набавки Секретаријата за финансије за 2014. и 2015. годину налазе се на 
линку http: //www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1723347-sekretarijat-za-finansije/. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Подаци о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности – рачунари, током протеклих 

тромесечја текуће 2017. Године, налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на 
линку https: //nabavke.beograd.gov.rs/Default.aspx 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Имајући у виду делокруг рада овог Секретаријата, као и надлежности дефинисане Законом, 

Статутом града и Одлуком о градској управи, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове нема 
јавне набавке. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове донео је План јавниох набавки за 

2017. годину и Списак набавки на које се законе примењује за 2017. годину у складу са Законом о 
јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим 
јединицама Градске управе који се налазе на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на 
линку http: //www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643. 

                                                      
* Од фебруара 2015. године почео је са радом портал јаних набавки: https://nabavke.beograd.gov.rs/ на којем наручиоци, 
  чији је оснивач Град Београд, објављују документацију о поступку јавних набавки. 
  Измена података у „Информатору” извршена у јулу 2015. године. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
На основу чл. 51., Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и чл. 23., Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица 
Градске управе града Београда („Сл. лист града Београда” број 8/15, број 58/2015), а у складу са 
Закључком Градоначелника града Београда, број: 404-727/17-Г од 07.02.2017. године, Секретар 
Секретаријата за имовинске и правне послове донео је Одлуку о доношењу годишњег плана јавних 
набавки за 2017. годину. 

План јавних набавки Секретаријата за имовинске и правне послове за 2017. годину објављен је 
на веб сајту портала Управе за јавне набавке на wеб адреси www.портал.ујн.гов.рс. 

Линк који води до плана јавних набавки, спроведених јавних набавки и поступака јавних 
набавки које су у току, Секретаријата за имовинске и правне послове за 2017. године:  

http: //portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=111567. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2016. године и за протекла тромесечја текуће 

2017. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2016. године и за протекла тромесечја текуће 

2017. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 
Подаци о плану јавних набавки за 2017. годину објављују се на Порталу Управе за јавне 

набавке РС, подаци о спроведеним јаним набавкама (закључени уговори, обуставе поступака) 
објављују се на Порталу Управе за јавне набавке РС, сајту Секретаријата за саобраћај и Порталу 
јавних набавки града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2017. године налазе се налазе се на званичном 

сајту Града Београда www.beograd.rs и на Порталу јавних набавки РС. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Подаци о плану за 2018. годину и спроведеним набавкама током 2017. године налазе се на 

званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2016. године и за протекла тромесечја текуће 

2017. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1723689-sekretarijat-za-inspekcijske-poslove/. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Подаци о плану јавних набавки и изменама за 2017. годину налазе се на званичном сајту 

Управе за јавне набавке http: //portal.ujn.gov.rs, на линку http: 
//portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=109872 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2014. године и за протекла тромесечја текуће 

2015. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2017. налазе се на званичном сајту Града 

Београда www.beograd.rs, на линку http: //www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2014. године и за протекла тромесечја текуће 

2015. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2016, и 2017. године налазе се на званичном 

сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/images/file/17ca4e89d2e5706ae25b9ae932d20758_6787940819.pdf. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
За потребе Секретаријата јавне набавке обавља Служба за опште послове. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Подаци о плану набавки и спроведеним набавкама током 2014. године и 2015. године, налазе се на 

званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: //www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643, 
као и на Порталима јавних набавки Републике Србије и града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
С обзиром да Секретаријат за послове комуналне полиције нема опредељена средства на 

буџетском рачуну града Београда, набавке за возила, одећу и опрему за комуналне полицајце, врши 
Секретаријат за опште послове Градске управе, преко Службе за централизоване јавне набавке града 
Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Подаци о Годишњем плану јавних набавки и спроведеним набавкама током 2017. године и за 

протеклу годину налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=110259. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Подаци о Плану јавних набавки, изменама и допунама плана за 2017. годину налазе се Порталу 

управе за јавне набавке на линку http: //portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=117550. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Подаци о плану и спроведеним набавкама током 2014. године и за протекла тромесечја текуће 

2015. године налазе се на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1716643 
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СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Сви подаци о јавним набавкама и закљученим уговорима о јавним набавкама објављују се на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије. Од 02. фебруара 2015. почео је са 
радом Портал јавних набавки града Београда, https: //nabavke.beograd.gov.rs. Наручиоци чији је 
оснивач град Београд, као и Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, имају 
обавезу да документацију о поступку јавне набавке објављују на Порталу јавних набавки Управе за 
јавне набавке Републике Србије, као и на Порталу јавних набавки града Београда, тако да 
заинтересована лица могу да се информишу о свим поступцима јавних набавки које спроводи Служба 
за централизоване јавне набавке и контролу набавки и на овим порталима. 

Сви подаци о јавним набавкама и закљученим уговорима о јавним набавкама Службе за 
централизоване јавне набавке и контролу набавки, редовно се објављују и на званичној интернет 
страни града Београда, www.beograd.rs, на линку http: //www.beograd.rs/cms/view.php?id=909.  

Подаци о плану јавних набавки организацоних јединица за 2014. и 2015. годину налазе се на 
линку http: //www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1723346--plan-nabavki-organizaconih-jedinica-2014-i-
2015/.  

Подаци о плану јавних набавки Службе за 2014., 2015., 2016. и 2017. годину, као и извештаји о 
јавним набавкама за те године налазе се на линку http: //www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1723750-
sluzba-za-centralizovane-javne-nabavke-i-kontrolu-nabavki/. 

 
Повратак на садржај. 
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ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Секретаријат за управу не додељује државну помоћ. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Подаци о државној помоћи током 2014, 2015. и 2016. године, налазе се на званичном сајту 

Града Београда www.beograd.rs, на линку 
http: //www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1723675--drzavna-pomoc-2014-2015-i-2016/ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у оквиру обављања свог делокруга рада не 

добија државну помоћ. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Овај Секретаријат не додељује средства другим лицима, те у том смислу не поседујемо податке 

о државној помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Секретаријат није остварио ниједан облик државне помоћи у току 2017. године. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Подаци о државној помоћи током 2016. и 2017. године налазе се на званичном сајту Града 

Београда www.beograd.rs, на линку http: //www.beograd.rs/cms/view.php?id=1742491. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Од дана формирања Секретаријата за енергетику до дана слања предметног дописа, овај 

Секретаријат није додељивао средства другим лицима, у смислу тачке 34. Упутства за израду и 
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС” број 68/2010). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Секретаријат за заштиту животне средине није давалац државне помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат не реализује ниједан од облика држане помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту није давалац државне помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
У оквиру предвиђене надлежности, Секретаријат за културу не реализује ниједан од облика 

држане помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Овај Секретаријат не додељује средства другим лицима, те у том смислу не поседујемо податке 

о државној помоћи. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Послове државне помоћи не обавља. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
У Агенцији за инвестиције и становање се не обављају послови државне помоћи. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Секретаријат за послове комуналне полиције није примала ни додељивала државну помоћ. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Секретаријат за информисање није примао ни додељивао државну помоћ. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима нема државну помоћ. 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки у 2017. години, није додељивала 

државну помоћ у смислу одредаба Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС” бр. 
51/2009). 

 
Повратак на садржај. 
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ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА 

Висина основне плате, односно зараде појединачих звања државних службеника и радних места 
намештеника на дан 31.10.2017. 

1. Запослена лица – Нето плата без минулог рада 

 Звања државних службеника и намештеници 
Цена рада: 2.278,66 

Коефицијент Износ 

1.  Виши саветник 24,39 55.576,52 

2. Самостални саветник и намештеник – прва врста радних места 22,17 50.517,82 

3. Саветник  21,92 49.948,23 

4. Млађи саветник и намештеник – друга врста радних места 19,93 45.413,69 

5. Сарадник и намештеник – трећа врста радних места 18,02 41.061,45 

6. Млађи сарадник  17,06 38.873,94 

7. Виши референт  17,01 38.760,00 

8. Референт и намештеник – четврта врста радних места 16,31 37.164,95 

9. Млађи референт и намештеник – пета врста радних места 15,46 35.228,08 

10. Намештеник – шеста врста радних места 10,66 24.290,52 

2. Изабрана лица – Нето плата без минулог рада 

Функција  Коефицијент Износ за цену 
рада 9.709,41 

Градоначелник града Београда 10,50 101.948,80 

Председник Скупштине града Београда 10,50 101.948,80 

Заменик градоначелника града Београда 10,45 101,463,33 

Члан Градског већа плата 10,40 100.977,86 

Члан Градског већа-накнада за вршење функције (30% од плате)  3,12 30.293,36 

Члан Градског већа-накнада за вршење функције (разлика од износа пензије до 
плате члана већа)   62.366,67 

3. Постављена лица – Нето плата без минулог рада 

Звање Коефицијент Износ за цену 
2.089,53 

Начелник Градске управе и Заштитник грађана 54,22 113.294,32 

Секретар Скупштине града Београда, помоћници градоначелника 51,35 107.297,37 

Заменик секретара Скупштине града Београда 49,87 104.204,86 

Заменик начелника Градске управе – секретар секретаријата, директор Службе и 
заменик Заштитника грађана  49,75 103.954,12 

Подсекретар секретаријата и заменик директора службе  47,46 99.169,09 
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4. Именована лица – Нето плата без минулог рада 

Функција Коефицијент Износ за цену 
2.089,53 

Градски јавни правобраниоц  54,22 113.294,32 

Директор канцеларије 49,75 103.954,12 

Заменик градског јавног правобраниоца и заменик директора канцеларије 47,46 99.169,09 

 
Исплаћене бруто плате и накнаде са доприносима на терет исплатиоца на дан 31. октобар 2017. године. 
Укупно:           1.993.447.504,35 динара 
 
Повратак на садржај. 
 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 266

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Подаци о средствима рада налазе се на сајту града Београда 
http: //www.beograd.rs/cмs/view.php?id=1638869 
 
Повратак на садржај. 
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ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Носачи информација којима располажу органи града Београда су:  
– писани архивирани документи, 
– електронска база података, 
– „Службени лист града Београда”. 

У Служби за скупштинске послове и прописе Градске управе града Београда, Драгослава 
Јовановића 2, чува се оригинална документација органа града Београда и то:  

– предлози аката и материјала из надлежности органа града, 
– усвојени прописи и други појединачни акти из надлежности органа града, 
– записници и стенографске белешке са седница органа града. 

Завођење, евидентирање и архивирање документације у писарницама органа града Београда 
врши се путем аутоматске обраде података. Документација се класификује на основу Листе 
категорија регистратурског материјала са роковима чувања. На основу листе која садржи све врсте 
докумената који настају у оквиру делатности органа града Београда, утврђени су рокови чувања, 
након чијег истека се материјал уништава. 

Документација која се трајно чува у складу са законом, предаје се Историјском архиву града 
Београда. 

Највише документације која настаје у раду органа града је у папирној форми. 
Организационе јединице Градске управе града Београда воде електронске базе података из свог 

делокруга. 

„Службени лист града Београда” 
Град Београд издаје „Службени лист града Београда” у коме објављује општа и појединачна 

акта које доносе органи града. 

Библиотека 
У саставу Градске управе града Београда организована је библиотека, у којој се чува 

„Службени лист града Београда” од оснивања до данас и који могу да користе сви заинтересовани. 
Библиотека се налази на Тргу Николе Пашића 6, у приземљу. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Секретаријат располаже, 

чувају се у:  
– архиви Писарнице градских органа; Београд, Трг Николе Пашића 6 
– у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима (фасцикле, регистратори);  
– у електронској форми у рачунарима 
– на серверима – складишни меморијски простор на локацији где је смештена фарма сервера 

Градске управе града Београда 
– Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском 

пословању у државним органима. 
– Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник 

РС”, бр. 44/1993) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала 
који је настао у раду органа и Листом категорија регистратурског материјала са роковима 
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чувања у Градској управи (Н-031 -4061/2005 од 9.12.2005 год.), утврђују се рокови за чување 
тог материјала. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Предмети који су заведени и који су били у раду запослених у овом Секретаријату, архивирају 

се по окончању, када се реше и чувају се у архиви Градске управе. Такође, поједине информације, као 
и одговори на преставке градјана, чувају се електронски, и налазе се у бази података обрађивача, а 
фотокопије сваког предмета налазе се у интерној евиденцији која се води у оквиру Секретаријата. 
Архивирање и службена евиденција врши се сагласно прописима који уређују област канцеларијског 
пословања. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Носаче информација којима располаже Секретаријат за заштиту животне средине Градске 

управе града Београда, а који су настали у раду или у вези са радом, Секретаријат архивира у складу 
са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник РС”, 
број 44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, 
бр. 10/93, 14/93 – исправка,67/16 и 3/17) и 14/93) и са Одлуком о Градској управи града Београда 
(„Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17 и 36/17). 

Носачи информација чувају се у архиви регистратурског материјала и у документацији 
Секретаријата за заштиту животне средине. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Секретаријат располаже, 

чувају се у:  
– архиви Писарнице Службе за опште послове, Београд, 27. марта бр. 43-45;  
– у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима (фасцикле, регистратори);  
– као и у електронској форми у рачунарима;  

Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском 
пословању у државним органима. 

Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник 
РС”, бр. 44/1993) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала који је 
настао у раду органа и Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања у Градској 
управи (Н-031 -4061/2005 од 9.12.2005 год.), утврђују се рокови за чување тог материјала. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Секретаријат за социјалну 

заштиту располаже, чувају се у:  
– архиви Писарнице градских органа, Београд 
– у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима 
– као и у електронској форми у рачунарима, на ЦД и серверима. 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера 
заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском 
пословању у државним органима. 

Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник 
РС“, бр. 44/1993) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала који је 
настао у раду министарства и посебних организација и утврђују се рокови за чување тог материјала. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Секретаријат располаже, 

чувају се у:  
– архиви Писарнице Службе за опште послове, Београд, Макензијева бр.31;  
– у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима (фасцикле, регистратори);  
– као и у електронској форми у рачунарима;  

Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском 
пословању у државним органима. 

Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник 
РС”, бр. 44/1993) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала који је 
настао у раду органа и Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања у Градској 
управи (Н-031 број: 4061/2005 од 9.12.2005 год.), утврђују се рокови за чување тог материјала. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Секретаријат за послове 

одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима располаже, чувају 
се у:  

– архиви Писарнице градских органа, Тиршова 1, Београд 
– у канцеларијама, код службеника који раде на предметима 
– као и у електронској форми на рачунарима и серверима града Београда. 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера 
заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о канцеларијском 
пословању у државним органима. 

 
Повратак на садржај. 
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ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
– Општи акти настали у раду Секретаријата;  
– Решења, закључци, записници, мишљења, разни аналитички материјали;  
– Изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) на домаћем и обрасцу намењеном 

иностранству;  
– Уверења из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих);  
– Уверења о држављанству;  
– Уверења о појединим чињеницама уписаним у матичне књиге;  
– Уверења о способности за ступање у брак;  
– Потврда о бирачком праву. 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда је руковалац подацима о личности, 
уписаних у евиденције:  

– Матичне књиге рођених;  
– Матичне књиге венчаних;  
– Матичне књиге умрлих;  
– Евиденције о држављанима;  
– Књигама држављана;  
– Део Јединственог бирачког списка за град Београд;  
– Обавештење о вршењу инспекцијског надзора;  
– Записник о спровођењу појединачних радњи у оквиру инспекцијског надзора;  
– Записник о инспекцијском надзору;  
– Решење о налагању извршења мера. 

Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права омогућава приступ 
горе поменутим информацијама садржаним у евиденцијама, у складу са одредбама Закона о 
матичним књигама и законима који уређују заштиту података о личности и право на приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Сектор за управну инспекцију 
– Обавештење о вршењу инспекцијског надзора;  
– Записник о инспекцијском надзору;  
– Решење о налагању извршења мера;  
– Решење о одлагању извршења решења из члана 73. Закона о радним односима у државним 

органима;  
– Захтев за покретање прекршајног поступка;  
– Пријава за учињено кривично дело;  
– Пријава за учињени привредни преступ;  
– Иницијатива за покретање дисциплинског поступка;  
– Обавештење другом органу ако је тај орган надлежан за предузимање мера из његове 

надлежности. 
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Сектор статистике 
Информације о резултатима статистичких истраживања и комплексних обрада података, као и 

о индикатори којима располаже Сектор статистике, доступни су корисницима путем Веб-сајта, https: 
//zis.beograd.gov.rs/, Секретаријата за управу. 

У Секретаријату за управу се у оквиру делокруга Сектора статистике спроводе статистичка 
истраживања утврђена Уредбом о утврђивању Плана званичне статистике за 2016. годину, а за 
истраживања која се спроводе на територији града Београда. 

http: //webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=286 
Такође у Сектору статистике се врше послови администрирања база података, чувања и 

складиштења електронских података који представљају део апликативних решења за потребе 
организационих јединица Градске управе, као и за потребе статистичких послова Сектора статистике:  

– Матична књига рођених, Матична књига венчаних, Матична књига умрлих и Књига 
држављана - Секретаријат за управу, 

– Регистар улица, тргова и кућних бројева - Секретаријат за управу Сектор статистике, 
– Регистар јединица разврставања (скупштине и савети стамбене зграде, синдикати и 

синдикалне организације, установе, верске заједнице, државни, и правосудни органи, органи 
јединица локалне самоуправе, фондови и други органи којима је оснивач државни или орган 
јединице локалне самоуправе) - Секретаријат за управу Сектор статистике, 

– Статистички пословни регистар (привредни субјекти, привредна друштва и предузетници и 
други субјекти, према делатности, организационим деловима, броју запослених и др.) - 
Секретаријат за управу - Сектор статистике. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Секретаријат за финансије поседује податке који одговарају опису из члана 40. Одлуке о 

Градској управи града Београда и у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Градској управи града Београда – Секретаријату за финансије. 

Сектор трезора, и Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК) 
располаже информацијама о: стању и кретању имовине, потраживањима, обавезама и изворима 
финансирања и расходима и издацима. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Секретаријат за јавне приходе града Београда поседује базу података пореских обвезника и 

поднетих пореских пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге и обвезника који 
не воде пословне књиге, базу података обвезника локалне комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга на територији града Београда и базу података обвезника накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, у оквиру изворних послова врши послове евидентирања и чувања планских докумената, 
односно просторних и урбанистичких планова. 

Планска документација се користи у процедурама спровођења планова и издавања аката из 
области урбанизма. 
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Такође, планска документације је доступна и уступа се на увид физичким и правним лицима на 
основу поднетих захтева, а путем сајта је омогућен увид у важећу планску документацију путем 
линка „beoland“. 

Секретаријат редовно доставља податке о донетој планској документацији кроз апликацију 
Централног регистра планске документације који води орган надлежан за послове државног премера 
и катастра – Републички геодетски завод. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Врсте информација које овај Секретаријат поседује су дописи грађана и одговори на исте, 

информације о закљученим уговорима, примљена електронска пошта и одговори на исту, 
документација о извршеним плаћањима, радне верзије докумената, нацрта одлука и других нацрта 
аката која су у припреми за прослеђивање у даљу процедуру, представке грађана и одговори на исте и 
слично. 

Свим горе наведеним информацијама омогућен је приступ без ограничења, а у сладу са 
Законом о приступу информацијама од јавног значаја и са Законом о заштити података о личности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
– општи и појединачни акти 
– трогодишњи финансијски план 
– евиденција о издатим сагласностима за употребу имена града у пословном имену правог лица 

односно предузетника 
– вођење водне књиге - регистра о издатим водним актима; Оперативни план одбране од 

поплава на територији град Београда 
– Базе података и статистичке анализе из области туризма и угоститељства 
– Подаци о туристичком промету, приход од боравишне таксе и туристичким кретањима 
– Регистре категоризованиог приватног смештаја и регистре некатегоризованих објеката у 

стамбеним зградама  
– Информације и дргуге стручне материјале о стању у области туризма и могућностима развоја 

различитих видова туризма, стању и унапређењу угоститељства 
– Информације о додели подстицајних средстава по програмима за подстицање развоја 

пољопривреде на територији града Београда. 
– информације о годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију града 
– информације о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
– информације о утврђивању обавезе и висине накнаде за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта у грађевинско, 
– информације о расподели средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта 
– Предлоге закључака и донете закључке градоначелника и градског већа града Београда 
– Нацрте и донета општа и појединачна акта Скупштине града Београда које је предлагао 

Секретаријат за привреду 
– Уговоре 
– Представке грађана и одговори на исто 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Врсте информација које овај Секретаријат поседује су закључени уговори и анекси уговора, 

дописи грађана и одговори на исте, примљена електронска пошта и одговори на исту, документација 
о извршеним плаћањима, радне верзије докумената у припреми, представке странака у поступку и 
одговори на исте и остала документација настала у раду Секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Секретаријат за заштиту животне средине поседује информације које су настале у раду или у 

вези са радом Секретаријата и то:  
– оригинале стратегија, планова, програма и пројеката које је припремао или координирао 

израдом и доношењем и које реализује и спроводи, укључујући специфичне базе података о 
загађивачима, битопима, зеленим површинама, спроведеним поступцима процене утицаја 
пројеката на животну средину, регистре издатих дозвола и др;  

– општа и појединачна акта донета у оквиру делокруга и овлашћења;  
– предлоге закључака и донете закључке градоначелника и Градског већа града Београда;  
– нацрте и донета општа и појединачна акта Скупштине града Београда које је предлагао 

Секретаријат за заштиту животне средине;  
– извештаје и планове;  
– одлуке и друга акта о планирању, покретању и спровођењу поступака јавних набавки;  
– уговоре;  
– документацију о извршеним плаћањима;  
– записнике и службене белешке;  
– захтеве и одговоре на захтеве;  
– мишљења предлоге и примедбе на нацрте закона, других прописа и докумената;  
– преписку и друга документа из редовног обављања послова;  
– архиву из редовног обављања послова. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Списак докумената који настају или су у вези са радом Секретаријата за инспекцијске послове:  

– Текстови нацрта прописа из делокруга Секретаријта;  
– Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Секретаријата;  
– Планови рада и Извештаји о раду;  
– Евиденција о лицима која су задужена за употребу и чување печата (решења);  
– Планови набавки и извештаји о набавкама;  
– Финансијски планови, решења о преносу средстава, захтеви за плаћање 
– Предлози закључака и закључци градоначелника који се односе на рад Секретаријата;  
– Акти везани за спровођење инспекцијског надзора/налози, пријаве, записници, потврде о 

одузетоj роби, решења, закључци, жалбе, другостепена решења, тужбе, ванредна правна 
средства);  

– Прекршајни налози и захтеви за покретање прекршајног поступка;  
– Евиденција привремено или трајно одузетих предмета;  
– Евиденција о поступању са одузетим предметима;  
– Евиденција појединачних аката које доноси заменик начелника Градске управе града Београда 

– секретар Секретаријата из домена радних односа (годишњи одмори и плаћено одсуство). 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Списак докумената који настају или су у вези са радом Секретаријата за социјалну заштиту:  

– Текстови нацрта Одлука из делокруга рада Секретаријата;  
– Текстови предлога подзаконских аката из делокруга Секретаријата;  
– Евиденције о спроведеним јавним набавкама;  
– Евиденција података о корисницима права из области социјалне и борачко-инвалидске 

заштите;  
– Евиденција података о корисницима права из области финансијске подршке породици са 

децом и додатних облика заштите породиља на територији града Београда. 
– Акциони план  
– Информације о удружењима и програмима којима су конкурисали на јавне конкурсе које овај 

секретаријат расписује 
– информације о пружаоцима услуга социјалне заштите са којима секретаријат има закључен 

уговор,  
– Информације о избеглицама и интерно расељеним лицима, корисницима помоћи у пакета 

грађевинског материјала и куповини сеоских кућа са окућницом  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Електронска база података из делокруга рада и писани документи. 
Електронска база података - Софтвер и апликација „Регресирање трошкова боравка деце у 

предшколској установи, одмора и рекреације” – електронска обрада података у сврху доношења 
решења и експедиције решења корисницима услуга и предшколским установама. Апликација 
обухвата, обраду захтева за регресирање трошкова боравка уношењем података о подносиоцу 
захтева, података за чланове домаћинства које наведе и података о правима на олакшице, које 
подносиоци захтева дају добровољно и у друге сврхе се не користе. Руковаоц збирке је пријавио 
евиденцију збирке података о личности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Секретаријат за културу располаже информацијама које се односе на реализацију општих и 

доношење и реализацију појединачних аката Града Београда из области културе; информацијама које 
се односе на оснивање и рад установа културе чији је оснивач град Београд; оснивање и рад јавних 
предузећа која обављају делатност од општег интереса за град Београд, као и информацијама до којих 
дође у непосредној реализацији послова из надлежности секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Врсте информација које овај Секретаријат поседује су дописи грађана и одговори на исте, 

примљена електронска пошта и одговори на исту, документација о извршеним плаћањима, 
документација о спроведеним конкурсима за појединачне и годишње програме којима се врши 
суфинансирање организација у области спорта и удружења младих, удружења за младе, установа, 
непрофитних организација и других правних лица, односно о спроведеним конкурсима за летње и 
зимске школске распусте, спроведеним јавним набавкама, радне верзије докумената у припреми и 
слично. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Овај Секретаријат поседује приступ бази података Републичког геодетског завода – Катастра 

непокретности о евиденцији непокретности и правима на њима и исту свакодневно користи у раду са 
странкама и решавању управних предмета. 
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У овиру Секретаријата води се евиденција о издатим грађевинским и употребним дозволама, и 
постоји предлог од стране Секретаријата да та евиденција буде јавна. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Агенција за инвестиције и становање за сва дата мишљења, одлуке, закључене уговоре, дописе, 

примљену пошту, документа о извршеним плаћањима, о запосленима, о спроведеним конкурсима и 
остала документа у раду ради на начин што узима посебан број и кошуљицу, заводи их на писарници 
Градске управе града Београда и по завршеним поступцима архивира у кошуљицама према 
правилима канцеларијског пословања. Понуде по поступцима јавних набавки се чувају у складу са 
роковима из Закона о јавним набавкама у Агенцији за инвестиције и становање, позиви за подношење 
понуда, конкурсне документације за покренуте јавне набавке и сви огласи у складу са чланом 55. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), налазесе на 
Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страни града 
Београда (а по потрби и у зависности од вредности јавне набавке, и на порталу Службених гласила 
РС и бази прописа). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
У обављању послова и примени овлашћења комунални полицајци сарађују са полицијом и када 

је то потребно ради извршавања послова из надлежности комуналне полиције, на образложени 
захтев, полиција доставља личне податке за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција 
које води у складу са законом. 

Секретаријат за послове комуналне полиције води евиденције поднетих пријава, петиција и 
предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних полицајаца, употребљених средстава 
принуде и других примењених овлашћења према лицима, привремено одузетих предмета, службених 
легитимација, опреме и средстава. 

На све податке о личности које Секретаријат за послове комуналне полиције поседује 
примењују се прописи о заштити података о личности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Секретаријат за информисање, чува архиву укоричених регистратора свих штампаних бројева 

званичног гласила Скупштине града Београда, „Службеног листа града Београда” до 1995. године. У 
складу са законским обавезама, по пет примерака сваког броја достављамо Народној библиотеци 
Србије и Бибилотеци града Београда. Сваки број „Службеног листа града Београда” штампа се у 
нешто већем броју примерака од претпланичког тиража, и у сарадњи са Библиотеком Скупштине 
града Београда (Трг Николе Пашића бр.6., Београд) налази се у слободној продаји у просторијама 
Бибилиотеке. Поред штампаног, доступно је бесплатно електронско издање „Службеног листа” на 
сајту града (www.beograd.rs). 

Секретаријат има потписане уговоре са информативном агенцијом ФОНЕТ, на годишњем 
нивоу, у складу са преговарачким поступком без објављивања позива за подношење понуда за ову 
јавну набавку. Такође, активан је и уговор са фирмом ФормТецх, за одржавање и ажурирање 
интернет-презентације „Службеног листа града Београда”. Спроведена је процедура набавке и 
изабрана је агенција „Нина медија” за услуге клипинга и медија мониторинга у месечном износу од 
39.700,00 односно за потписаних 12 месеци уговорена вредност услуге износи 476.400,00 динара. 

Секретаријат за информисање прати рад градске власти и на званичној презентацији града 
Београда www.beograd.rs налази се архива „Беоинфо вести” од 2000. године. Вести објављене од 
2000. до 2003. године се могу претражити само на латиничној верзији, а од 2004. па до данас архива 
се може претраживати и на ћириличној и на латиничној верзији. 
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Секретаријат обавља и послове оглашавања за органе града Београда (Скупштина града 
Београда, градоначелник, Градско веће и Градска управа, града Београда). На званичној презентацији 
града Београда www.beograd.rs налази се архива градских огласа, конкурса и тендера. Огласи 
објављени од 2000. до 2003. године се могу претражити само на латиничној верзији, а од 2004. па до 
данас архива се може претраживати и на ћириличној и на латиничној верзији. Такође на сајту 
„Службеног листа града Београда” www.sllistbeograd.rs налази се архива од децембра 2002. године. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима поседује информације које су настале у раду или у вези са радом Секретаријата и то: 
општа и појединачна акта донета у оквиру делокруга и овлашћења, предлоге закључака и донете 
закључке градоначелника града Београда, Планове рада и Извештаје о раду Секретаријата, одлуке и 
друга акта о планирању, покретању и спровођењу поступака јавних набавки, уговоре о јавним 
набавкама, финансијске планове, решења о преносу средстава, захтеве за плаћање, евиденције 
појединачних аката које доноси секретар из домена радних односа (годишњи одмори и плаћено 
одсуство), преписку и друга документа из редовног обављања послова, документа која се односе на 
послове планирања припреме заодбрану и ванредне ситуације. 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 
грађанима, као руковалац подацима о личности, има пријављене следеће збирке података о личности:  

– Евиденција корисника услуга и софтвера Београдског позивног центра – БЕОКОМ и 
апликације за мобилне телефоне „БЕОКОМ“, 

– Евиденција корисника апликације за мобилне телефоне „Београђани“, 
– Евиденција корисника „Београдске сениор картице“. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Информације које поседује Служба односе се искључиво на текућу и планску реализацију 

надлежности и достављају се на захтев заинтересованим овлашћеним лицама органа града Београда. 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Руководилац интерне ревизије и интерни ревизори имају право приступа свим информацијама 

укључујући и поверљиве, поштујући њихов одобрени ниво поверљивости, као и приступ свим 
расположивим документима и евиденцијама код корисника јавних средстава, свих процеса, 
процедура, програма и активности директних и индиректних корисника средстава буџета града 
Београда, општина на територији града Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач 
општина, јавних предузећа чији је оснивач град, односно правних лица над којима град има директну 
или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, 
код других правних лица у којима јавна седства чине више од 50% укупних прихода према Закону о 
буџетском систему. 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки располаже информацијама од 

јавног значаја које се односе на поступке јавних набавки спроведених од стране Службе. 
 
Повратак на садржај. 
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ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОМОГУЋАВАЈУ 
ПРИСТУП 

Органи града Београда дозољавају приступ информацијама у свом поседу уз ограничења 
прописана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити 
података о личности и другим посебним законима. 

Примера ради у наставку текста су наведени подаци о информацијама којима поједине 
организационе јединице Градске управе омогућавају приступ. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Сектор за вођење другостепеног поступка из надлежности Градског већа омогућава странкама 

у поступку, као и заинтересованим лицима да сходно члану 64. Закона о општем управном („СГ РС“, 
бр.18/16) поступку врше увид у списе предмета, фотокопирају исте и у току целог другостепеног 
поступка буду обавештени о току кретања предмета, односно у којој фази решавања се њихов 
предмет налази. Након усвајања предлога решења и доношења одлуке од стране Градског већа града 
Београда, сви списи заједно са одлуком прослеђују се првостепеном органу који је дужан да наведену 
одлуку достави странкама. Напомињемо да записнике о већању и гласању као и саме нацрте решења 
странке не могу разгледати, односно вршити увид у исте сходно наведеном Закону. 

На основу Закона о званичној статистици резултати званичне статистике доступни су 
истовремено свим корисницима, под једнаким условима (члан 39. став 2. Закона). 

Код прикупљених података од извештајних јединица спречава се идентификација извештајних 
јединица било правних било физичких лица када се лица могу идентификовати именом адресом или 
идентификационим бројем. Исто се односи и на обрађене и складиштене податке (члан 45. Закона). 

Поверљивост података прикупљених у статистичким истраживањима и другим активностима, 
обезбеђују се од момента када извештајна јединица достави податке одговорним произвођачима 
званичне статистике (члан 44. Закона). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Сектор трезорa, и Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК), 

располаже информацијама о: стању и кретању имовине, потраживањима, обавезама и изворима 
финансирања и расходима и издацима. Наведене информације су информације од јавног значаја и у 
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја доступне су јавности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
Секретаријат за јавне приходе на основу захтева за приступ информацијама, омогућава приступ 

свим врстама информација садржаних у неком документу којима располаже, а које су настале у раду 
или у вези са радом Секретаријата а у складу са чланом 7. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити 
података о личности и другим посебним законима. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Овај Секретаријат поступа по свим захтевима физичких и правних лица, државних органа и 

организација из делокруга рада Секретаријата у складу са законским одредбама и омогућава пиступ, 
а електронски омогућава приступ:  

– раном јавном увиду и јавном увиду у процедури доношења планске документације, 
– даје податке и увид о важећој планској документацији, 
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– увид у потврђене урбанистичке пројекте,  
– образац захтева за Информацију о локацији,  
– податке o локалним административним таксама и републичким административним таксама, 
– податке о статусу захтева и времену издатих Информација о локацији, 
–  (преко апликације АПР-а доступни су сви подаци о издатим актима у оквиру електронске 

Обједињене процедуре). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Свим информацијама омогућен је приступ без ограничења, а у сладу са Законом о приступу 

информацијама од јавног значаја и са Законом о заштити података о личности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јавност рада обезбеђује се омогућавањем непосредног приступа Секретаријату, давањем 

информација од јавног значаја, и то на следећи начин:  
– Пријемом странака радним даном од 8 до 14 часова и давањем информација о кретању 

предмета и омогућавање странкама да се непосредно изјасне о предметима, као и да изврше 
увид у списе предмета, контакт са странкама путем телефона и e-mailom током целог радног 
времена, 

– Давањем одговора у писаној форми на представке и поднеске, непосредно поднетих 
секретаријату или преко кабинета градоначелника, начелника управе града Београда и разних 
државних органа, везано за рад Секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Секретаријат омогућава приступ свим информацијама којима располаже и доставља их на 

захтев тражиоца у складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја. 
Информације се достављају у складу са роковима који су прописани законом. 

У вези спровођења отвореног поступка јавне набавке услуге складиштења робних резерви 
града Београда и спровођења поступка јавне набавке мале вредности на захтев заинтересованих 
правних лица, запослена лица Секретаријата за привреду пружају информације и упутства странкама.  

У складу са програмима и мерама активне политике запошљавања града Београда спроводе се 
јавни конкурси за подстицање промоције и развоја предузетништва, развоја иновативних делатности, 
запошљавање теже запошљивих категорија, самозапошљавање, ангажовање незапослених лица путем 
јавних радова, програми стручне праксе и остале активности из Акционог плана запошљавања града 
Београда. Запослени у Секретаријату за привреду диретно пружају све информације у вези наведених 
активности заинтересованим правним и физичким лицима. У сарадњи са Саветом за запошљавање 
града Београда спроводе се радионице за обуке незаполених лица, организују сајмови запошљавања и 
пракси, сајмови предузетништва. Све набројане активности објављују се на сајту града Београда. 

У вези спровођења мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
рураралног развоја града Београда предузимају се следеће активности. Објављују се јавни позиви за 
доделу подстицајних средстава у обласи пољопривреде, одлуке о додели подстицајних средстава, 
обуке везано за област пчеларства и органске производње.  

Секретаријат поседује информације, базе података и статистичке анализе из области туризма и 
угоститељства, податке о туристичком промету, приходу од боравишне таксе, туристичким 
кретањима и другим информацијама из области туризма.  

Секретаријат израђује регистар категоризованог приватног смештаја и регистр 
некатегоризованих објеката у стамбеним зградама, информације и друге стручне материјале о стању 
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у области и могућностима развоја различитих видова туризма, стању и унапређењу у области 
угоститељства.  

Све информације из делокруга рада Секретаријата за привреду као и услуге које Секретаријат 
пружа заинтересованим лицима ће бити доступне на сајту града Београда www.beograd.rs на страни 
Секретаријата за привреду у рубрици корисни линкови, а након иновирања сајта у складу са 
надлежностима Секретаријата из члана 44. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр.126/16, 2/17 и 36/17). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Свим информацијама које овај Секретаријат поседује омогућен је приступ без ограничења. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Секретаријат за заштиту животне средине омогућава приступ свим информацијама којима 

располаже и доставља их на захтев тражиоца у складу са законом којим се уређује приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Информације које се односе на заштиту животне средине достављају се у складу са законом 
којим се уређује заштита животне средине у року од 8 дана, а најдуже 30 дана од дана подношења 
захтева, а ако су те информације обимне или би њихова припрема захтевала дужи временски период, 
рок за достављање је најдуже 60 дана од дана подношења захтева. Трошкове достављања ових 
информација сноси подносилац захтева. 

Захтев за достављање информација које се односе на заштиту животне средине може бити 
одбијен ако би њихово објављивање негативно утицало на:  

– поверљивост рада државних органа када је она предвиђена законом;  
– међународне односе, одбрану земље и јавну безбедност;  
– рад правосудних органа;  
– поверљивост комерцијалних и индустријских података када је таква поверљивост предвиђена 

законом, осим информација о емисијама које угрожавају животну средину;  
– права интелектуалне својине;  
– поверљивост личних података, односно досијеа када је она предвиђена законом;  
– интересе трећих лица која поседују информације, а која нису обавезна да их пруже, односно 

нису сагласна са њиховим објављивањем;  
– заштиту животне средине на коју се таква информација односи, као што је локација ретких 

врста дивље флоре и фауне. 
Учешће јавности у одлучивању 
Секретаријат за заштиту животне средине обезбеђује учешће јавности у одлучивању у поступку 

доношења одлука о:  
– стратешкој процени утицаја планова и програма на животну средину у оквиру излагања 

просторног и урбанистичког плана, односно другог плана или програма на јавни увид;  
– процени утицаја пројеката чија реализација може довести до загађивања животне средине или 

представља ризик по животну средину и здравље људи у оквиру јавног увида у поднете 
захтеве и документацију, јавне презентације пројекта и јавне расправе;  

– одобравању рада нових, односно постојећих постројења у току издавања дозволе за 
интегрисано спречавање и контролу загађивања;  

– издавању дозвола за управљање отпадом. 
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Заинтересована јавност се преко јавног огласа обавештава о поступку доношења одлука и 
учествује у поступку достављањем мишљења, коментара и сугестија надлежном органу и 
благовремено се обавештава о донетој одлуци. 

Заинтересована јавност у поступку остваривања права на здраву животну средину као странка 
има право да покреће поступак преиспитивања одлуке пред надлежним органом, односно судом, у 
складу са законом. 

Ограничење учешћа јавности у одлучивању могућа су само у случају када Влада Републике Србије 
ради заштите интереса одбране и безбедности земље ограничи учешће јавности у доношењу одлука. 

Најчешће тражене информације од јавног значаја односе се на: (1) одлуке које се доносе у 
поступку процене утицаја на животну средину пројеката изградње/постављања базних станица 
мобилне телефоније и (2) податке о квалитету животне средине, као и информације о пројекту јавно 
приватног партнерства за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада у депонији Винча. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Списак докумената који настају или су у вези са радом Секретаријата за инспекцијске послове:  

– Текстови нацрта прописа из делокруга Секретаријта;  
– Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Секретаријата;  
– Планови рада и Извештаји о раду;  
– Евиденција о лицима која су задужена за употребу и чување печата (решења);  
– Планови набавки и извештаји о набавкама;  
– Финансијски планови, решења о преносу средстава, захтеви за плаћање 
– Предлози закључака и закључци градоначелника који се односе на рад Секретаријата;  
– Акти везани за спровођење инспекцијског надзора /налози, пријаве, записници, потврде о 

одузетоj роби, решења, закључци, жалбе, другостепена решења, тужбе, ванредна правна 
средства);  

– Прекршајни налози и захтеви за покретање прекршајног поступка;  
– Евиденција привремено или трајно одузетих предмета;  
– Евиденција о поступању са одузетим предметима;  
– Евиденција појединачних аката које доноси заменик начелника Градске управе града Београда 

– секретар Секретаријата из домена радних односа (годишњи одмори и плаћено одсуство). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
Секретаријат за социјалну заштиту на основу захтева за приступ информацијама, омогућава 

приступ свим врстама информација садржаних у неком документу којима располаже, а које су 
настале у раду или у вези са радом Секретаријата, у складу са чланом 64. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС” број 18/2016). 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Запослени у Секретаријату су дужни да јавности омогуће увид у свој рад у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Секретаријат за културу располаже информацијама које се односе на реализацију општих и 

доношење и реализацију појединачних аката Града Београда из области културе; информацијама које 
се односе на оснивање и рад установа културе чији је оснивач град Београд; оснивање и рад јавних 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 281

предузећа која обављају делатност од општег интереса за град Београд, као и информацијама до којих 
дође у непосредној реализацији послова из надлежности секретаријата. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
Врсте информација које овај Секретаријат поседује су дописи грађана и одговори на исте, 

примљена електронска пошта и одговори на исту, документација о извршеним плаћањима, 
документација о спроведеним конкурсима за појединачне и годишње програме којима се врши 
суфинансирање организација у области спорта и удружења младих, удружења за младе, установа, 
непрофитних организација и других правних лица, односно о спроведеним конкурсима за летње и 
зимске школске распусте, радне верзије докумената у припреми и слично. Свим горе наведеним 
информацијама омогућен је приступ без ограничења. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
У овиру Секретаријата води се евиденција о издатим грађевинским и употребним дозволама, и 

постоји предлог од стране Секретаријата да та евиденција буде јавна. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Приступ информацијама од јавног значаја не даје директно Агенција, него град Београд, као 

наручилац и правно лице, а Агенција служби надлежној за достављање информација од јавног значаја 
доставља тражене податке, по налогу и из делокруга рада Агенције. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
За списе предмета који се воде у Секретаријату за послове комуналне полиције, странкама се 

омогућава препис акта и разгледање списа за шта се у складу са Одлуком о локалним 
административним таксама наплаћује прописана такса. 

Уколико странка поднесе захтев за приступ информацији од јавног значаја у смислу Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја исти се одмах доставља лицу овлашћеном за 
поступање по захтевима у Градској управи града Београда. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Преко званичног сајта града Београда (www.beograd.rs) и вести „Беоинфа” грађанима је 

омогућено да буду информисани о: раду Скупштине града Београда, Градског већа и Градске управе 
града Београда, најзначајнијим догађајима из свих области градског живота, као и јавним позивима, 
конкурсима и тендерима. 

Омогућена је и једноставна двосмерна комуникација: на питања и предлоге упућене 
електронском поштом и путем представки, грађанима се свакодневно достављају одговори градских 
функционера и надлежних градских органа управе, као и градских општина, установа чији је оснивач 
Град Београд и јавних комуналних предузећа. У прошлој години званични сајт града www.beograd.rs 
свакодневно се ажурирао сервисним информацијама које се тичу комуналних, здравствених, 
саобраћајних услуга и других информација важних за живот у граду. Свакодневно се врши 
ажурирање података на сајту (измене линкова, бројева телефона, постављање банера, као и обрада и 
техничка припрема у одговарајућим програмима). Повремено се израђују нове веб-странице, када се 
на сајт уносе нови садржаји, а постојеће странице ажурирају се новим фотографијама и садржајем. 

Од 1.1 до 30.06.2017. године одговорено је на око 3.000 питања грађана упућених градској 
управи града Београда, постављено је на сајт 810 огласа и око 350 пратећих докумената, израђено 
више десетина нових веб-страница. (Много већи број представки и питања грађана упућених преко 
Кабинета градоначелника, председника Скупштине града, секретаријата и служби, обради се свакога 
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дана. Више података о овој статистици налази се у редовном Извештају о раду, полугодишњем и 
годишњем, на сајту (www.beograd.rs) ). 

Издавање „Службеног листа града Београда” (коректурa свих материјала који се објављују у 
наведеном издању са нормативним уједначавањем текста гласила, техничко уређење текстова и 
припрема за штампу, одобравање штампе, обезбеђивање наплате претплате и огласа објављених у 
„Службеном листу града Београда”, као и одржавање и ажурирање интернет-презентације 
www.slistbeograd.rs). 

Од 1.1. до 30.06.2017. године објављено је 37 издања „Службеног листа града Београда” 
различитог обима (од једног до 15 штампарских табака), за које је технички уређено и припремљено 
око 2.000 страница материјала (градских, општинских, аката јавних комуналних предузећа и других 
организација, урбанистичких планова, као и одлука Уставног суда РС). Рад на припреми овог гласила 
подразумева сталну комуникацију са Службом за скупштинске послове и прописе, штампаријом, 
праћење дистрибуције и све друге оперативне послове. У наведеном периоду остварен је буџетски 
приход од претплате и оглашавања у „Службеном листу града Београда” од 28.693.422,01 динара. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду, Статут града Београда, 
Одлука о Градској управи града Београда, Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда, 
Упутство о употреби грба и заставе града Београда и др. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима на основу захтева за приступ информацијама, омогућава приступ свим врстама 
информација садржаних у неком документу којима располаже, а које су настале у раду или у вези са 
радом Секретаријата, осим информацијама везаним за послове одбране и ванредних ситуација које се 
достављају на захтев овлашћеним лицима органа града Београда а која не поседују и која нису 
класификована одређеним степеном тајности. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Информације које поседује Служба односе се искључиво на текућу и планску реализацију 

надлежности и достављају се на захтев заинтересованим овлашћеним лицама органа града Београда. 

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја доступни су 

записници о завршеној контроли материјално–финансијског пословања, наменског и законитог 
коришћења средстава. 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
Руководилац интерне ревизије и интерни ревизори су у обавези да чувају тајност службених и 

пословних података на основу Закона о буџетском систему. 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 
Сви подаци о јавним набавкама и закљученим уговорима о јавним набавкама Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки, редовно се објављују на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке Републике Србије, Порталу јавних набавки града Београда, као и на 
званичној интернет страни града Београда, www.beograd.rs, на линку http: 
//www.beograd.rs/cms/view.php?id=909, тако да сва заинтересована лица могу да се информишу о свим 
поступцима јавних набавки које спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки и на овим порталима. 



 

Информатор о раду Органа града Београда 12. децембар 2018. 283

Служба омогућава приступ информацијама од јавног значаја у случају подношења захтева за 
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја на начин прописан одредбама Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010). 

 
Повратак на садржај. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

Информација од јавног значаја у смислу 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 што јавност има оправдан интерес да зна. 

Тражилац права на информацију има право на слободан приступ информацијама које настају у 
раду органа града Београда и то: Скупштине града, градоначелника, Градског већа, Градске управе а 
у циљу остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја. 

Тражилац права на информацију остварује право на приступ информацији подношењем 
писаног или усменог захтева. 

Писани захтев у вези са остваривањем права на приступ информацији може се поднети 
овлашћеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
Ирени Љубомировић Иванковић, дипломираноj правници, самосталном стручном сараднику – 
координатору у Кабинету председника Скупштине града, којa је одређенa решењем број 020-39/13-Ц-
20, од 22. новембра 2013. године, објављеном у „Службеном листу града Београда”, број 63/2013, за 
овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја на 
адресу: Трг Николе Пашића бр.6, на мејл: irena.ljuboмirovic @beograd.gov.rs. 

Захтев се може поднети и путем телефона 011/3229-678. 
Лични захтеви примају се на записник радним данима од 7.30 до 15.30 часова на писарници 

Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића број 6, Београд. 
Право на увид у документацију која се чува у архиви органа града Београда могуће је остварити 

подношењем писаног захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели 
остварити непосредни увид. 
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ 
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

ЗАХТЕВ 
писани        –        усмени 

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 
ЗАХТЕВА 

или 
НЕПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 

ЖАЛБА 
ПОВЕРЕНИКУ 

РЕШЕЊЕ 
ПОВЕРЕНИКА 

по жалби 

РЕШЕЊЕ 
о усвајању жалбе 

РЕШЕЊЕ 
о одбијању жалбе 

ТУЖБА 
којом се покреће 

управни спор пред 
надлежним судом 
против решења 

Повереника 

УДОВОЉАВАЊЕ 
ЗАХТЕВУ 

- обавештење о поседовању 
  информације; 
- увид у документ са траженом 
 информацијом; 
- издавање копије документа 
 са траженом информацијом; 
- достављање копије 
 документа поштом или на 
 други начин 
 поштом или на други начин 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
 ГРАД БЕОГРАД 
Трг Николе Пашића 6, 11000 Београд 
 www.beograd.rs 
 Тел/факс: 011/3216-216 
e-мail: irena.ljuboмirovic@beograd.gov.rs 
 

З А Х Т Е В 
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
 На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС”, број 120/2004), од наведеног органа захтевам: ¹)  
 

□ обавештење да ли поседује тражену информацију 
□ увид у документ који садржи тражену документацију 
□ копију документа који садржи тражену информацију 

 
достављање копије документа који садржи тражену информацију: ²)  
 

□ поштом 
□ електронском поштом 
□ факсом 
□ на други начин: ³) __________________________________________________ 

 
Овај захтев се односи на следеће информације:  
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 (Навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације)  

 
 
У Београду, дана _______ 201__. год      

______________________________ 
Име и презиме подносиоца захтева 

______________________________ 
Адреса 

______________________________ 
Други подаци за контакт 

______________________________ 
Потпис 

 
 

1) У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите 
2) У кућици означити начин достављања копије докумената 
3) Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите 
Повратак на садржај. 


